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Productomschrijving:
Hoog geconcentreerd voorstrijkmiddel en isoleermiddel voor binnen en buiten. Decoverf voorstrijk is
oplosmiddelvrij en Formaldehydevrij. Het product is op waterbasis en droogt blank op. Als isolerende
voorstrijk gaat Decoverf voorstrijk het doorbloeden van hardnekkige vlekken als nicotine,
vochtvlekken, vilstift, teer en roet tegen. Als fixeer/ impregneermiddel verhardt Decoverf voorstrijk
zachte ondergronden, vermindert de zuiging, fixeert poederende ondergronden.
Producteigenschappen:
Kleur
Glans
Geur
Overige kenmerken

Verpakking

transparant blauw (na droging blank)
mat
mild
oplosmiddelvrij en formaldehydevrij*
gemakkelijk aan te brengen
waterdamp doorlatend
1 L jerrycans

*Dit product bevat maximaal <1 g/L VOS (EU cat. A/a) en < 10 ppm Formaldehyde. Dit definiëren wij
als oplosmiddelvrij en formaldehydevrij.
Toepassing
ONVERDUND te gebruiken als isolerende voorstrijk om te voorkomen dat vlekken doorslaan in de
muurverf. Decoverf Voorstrijk heeft een zeer hoge isolerende werking tegen nicotine-, lippenstift-,
thee-, potlood-, roet-, ballpoint-, teer-, viltstift-, en vochtvlekken.
VERDUND te gebruiken als fixeer/impregneermiddel. 1 liter Decoverf Voorstrijk verdunnen met 2-3
liter water. Aanbrengen op poederende en/of zuigende ondergronden om het rendement van het
oppervlak te vergroten en oneffenheden in het eindresultaat te voorkomen.
Applicatie
Ondergrond moet droog en vetvrij zijn. Aanslag en hardnekkige vlekken hoeven niet eerst te worden
verwijderd. Eventuele loszittende verfdelen dienen wel verwijderd te worden voor een strak
resultaat. Afhankelijk van de gewenste toepassing (zie boven) verdund of onverdund aanbrengen
met een kwast bij een temperatuur tussen 5 en 30°C. Als isolerende voorstrijk ruim aanbrengen. Aan
de gelijkmatige glans over het gehele oppervlak is te zien of de ondergrond goed bedekt is. Zorg voor
goede ventilatie gedurende en na het schilderen. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.
Wanneer het oppervlak droog is, na ca. 2 (verdund) tot 4 uur (onverdund) kun je er meteen overheen
schilderen of behangen. Het oppervlak hoeft niet alvorens geschuurd of behandeld te worden.
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Technische eigenschappen
Toepassing
Bindmiddel
Oplosmiddel
Soortelijk gewicht
VOS
Formaldehyde
pH bij 20°C
Hechting
Schrobvastheid
Waterbestendigheid
Verwerkingscondities
Verwerkingstemperatuur
Droogtijd
Gereedschappen
Verdunnen
Verbruik
Onderhoud

binnen/buiten
AC
water (1 liter Decoverf Voorstrijk op 2-3 liter water)
ca. 1 kg/l
< 1 g/liter
< 10 ppm
ca. 8,5 – 9,5
goed
goed
goed

tussen 5°C en 30°C
onverdund na ca. 4 uur overschilderbaar; verdund na
ca. 2 uur overschilderbaar
kwast/ blokwitter
1 liter Decoverf Voorstrijk op 2-3 liter water
ca. 8 – 12 m2 indien onverdund aangebracht,
ca. 32 m2 indien verdund aangebracht
vuil direct verwijderen met een vochtige doek

Veiligheid en milieu
Buiten bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/
oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen
met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven
spoelen. Onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts raadplegen. Bij het inwinnen van
medisch advies de verpakking of het etiket ter beschikking meenemen.
Verfrestanten niet lozen in het riool, oppervlaktewater of bodem. Alleen lege containers kunnen
worden gerecycled. Vloeibare restanten behandelen als chemisch afval. Verfrestanten die zijn
opgedroogd kunnen worden behandeld als huishoudelijk afval.
De EU-richtlijn voor dit product (cat. A/a) is 30 g/l VOS (2010). Dit product bevat maximaal 1 g/l VOS.
Bevat 1,2 -Benzisothiazol-3 (2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, een mengsel van 5-Chloro-2methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan een allergische reactie
veroorzaken.

Reinigen gereedschap
Na gebruik direct met water en zeep reinigen.
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Houdbaarheid en opslag
In onaangebroken originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 12
maanden houdbaar na productiedatum. Let op: Na verdunning is het niet meer mogelijk Decoverf
Voorstrijk als isolatiemiddel te gebruiken en is de houdbaarheid beperkt. Droog en koel, maar
vorstvrij bewaren (tussen +5°C en +20°C).
MSDS
Voor dit product is een Veiligheidsinformatieblad beschikbaar met nummer SC3.8.021V.
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