Duraprimer
OMSCHRIJVING Zijdeglanzende, sneldrogende grondlak voor buiten op basis van een polyurethaan-alkydhars
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN 







Snelle droging bij lage temperaturen (verwerkbaar vanaf 5°C)
Goede doordroging
Uitstekende hechting
Zeer goede vloei
Zijdeglans, ideaal als 1e laag voor een hoogglanzend eindresultaat
Vochtregulerend
Geschikt voor alle seizoenen

TOEPASSINGEN Uitstekend geschikt voor het (over)gronden van geveltimmerwerk, kozijnen, deuren, multiplex,
boeiboorden, voorbehandeld metaal en kunststof.

PRODUCTINFORMATIE
Bindmiddel Polyurethaan gemodificeerde alkydhars
Dichtheid ca. 1,39 kg per ltr
Theoretisch rendement ca. 13 m²/ltr bij 75 μm natte laagdikte
Glansgraad Zijdeglans
Houdbaarheid Koel, droog en vorstvrij ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking

VERWERKINGSGEGEVENS
Verwerking Kwast en/of roller. Tussen de lagen goed matteren
Droging bij 20°C / 75 µm nat Stofdroog
Kleefvrij
Overschilderbaar
Droging bij 5ºC / 75 µm nat Stofdroog
R.V. max 85 % Kleefvrij
Overschilderbaar

: na ca.2 uur
: na ca. 3 uur
: na ca. 18 uur overschilderbaar met oplosmiddelhoudende producten
* bij hogere laagdikten kan de droogtijd afwijken
: na ca. 4 uur
: na ca. 6 uur
: na ca. 24 uur overschilderbaar met oplosmiddelhoudende producten
* bij hogere laagdikten kan de droogtijd afwijken
* voor donkere kleuren gelden langere droogtijden dan voor lichte kleuren

Verwerkingscondities Temperatuur tijdens verwerking en droging minimaal 5ºC en R.V. maximaal 85%
Ondergrondtemperatuur min. 3°C boven het dauwpunt
Verdunning Gebruiksklaar, eventueel verdunnen met terpentine
Alleen de eerste laag max. 5% verdunnen
Reiniging gereedschap Terpentine
LEVERING
Verpakking 1 ltr en 2,5 ltr
Kleur Wit en alle kleuren volgens het Global Paint CMS
Basis Wit/basis 1 en basis 7
CMS systeem Alleen aan te kleuren met het Global Paint 24 canister CMS (Alkyd pasta)

1

Revisie 6-04-2017

VOOR VEILIGHEIDSGEGEVENS ZIE VEILIGHEIDSBLADEN

SYSTEMEN
Voorbehandeling  Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn
 Ontvetten met Globaclean
 Niet intacte verflagen verwijderen
 Gladde ondergronden opschuren
 Waar nodig (schraal) plamuren
Systemen  Nieuw en kaal gemaakt hout
-2 lagen Duraprimer, eerste laag 5% verdunnen
-Tussen de lagen goed matteren
 Bestaande intacte verflagen (alkydhars)
-1 laag Duraprimer
Afwerking  Afwerken met 1 à 2 lagen Duracoat afhankelijk van de ondergrond en kleur
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