
 

  

1. Productomschrijving 

Dekkende primer om vlekken te isoleren vóór het schilderen of behangen.  

Gebruiksklaar. 

Toepassingsgebied 

Geschikt voor binnen. Deze primer is geschikt voor binnen op de meeste ondergronden zoals 

pleisterwerk, sierpleister, gipskartonplaten, beton, cement, baksteen en natuursteen.  

 

Eigenschappen 

Polyfilla Vlekken Primer is de ideale grondlaag voor te schilderen of te behangen oppervlakken die 

vlekken vertonen van vocht, nicotine, vet, roest, stift, potlood, teer, enz. Polyfilla Vlekken Primer 

isoleert de vlekken en voorkomt vlek- en kleurdoorslag in de eindlaag. Gemakkelijk, snel en 

zonder spatten aan te brengen. 

 

Kleuren 

Wit 

 

Verpakkingen 

1l, 2,5l  

 

2. Verwerking van het product 

Rendement 

8m²/l/liter (afhankelijk van de ondergrond). 

 

Droogtijd 

Droog en overschilderbaar: na 2 tot 3 uren. 

 

Reiniging gereedschap 

Gereedschap meteen na gebruik reinigen met white spirit. 

 

 

Vlekken Primer 



 

3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing 

Voorbereiding ondergrond 

De ondergrond moet droog, zuiver, stof- en vetvrij zijn. Loszittende delen of slecht hechtende 

verflagen verwijderen. Scheuren en gaten repareren met een geschikt Polyfilla Vulmiddel. Sterk 

poederende ondergronden eerst behandelen met Polyfilla Poederende Ondergronden Primer. 

Laten drogen. 

 

Gebruiksaanwijzing 

Gebruiksklaar product, niet verdunnen. Goed roeren voor gebruik. 1 laag Polyfilla Vlekken Primer 

aanbrengen met een borstel of met een kortharige rol. Eventueel een tweede laag aanbrengen als 

de eerste volledig droog is (na 2 tot 3 uren). 

 

Afwerking 

Kan als eindlaag worden gebruikt of na volledige droging overschilderd worden met alle 

verfsoorten, bekleed worden met sierpleister of behangen worden. 

 

 

4. Veiligheid en bewaring 

Veiligheid 

Buiten bereik van kinderen bewaren. 

Ontvlambaar. 

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. 
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch 
advies inwinnen. 
Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. 
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. 
Afval niet in de gootsteen werpen. 
 

VOS gehalte 

Dit product bevat maximaal 349 g/L VOS. EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/g): 350 g/L 

(2010).  

 

Bewaring 

De verpakking goed sluiten. 

Koel, droog en vorstvrij bewaren. 

 

 

 

Deze technische fiche, op datum van september 2015, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn 

gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele 

aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum. 

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000 

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245 
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