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Systemen bepleistering

Technische fiche

Een primer voor sterk zuigende ondergronden

Product beschrijving Toepassingsgebied
Knauf Grundiermittel 90 is een gecondenseerde 
primer op basis van een dispersie van 
synthetische harsen met een hoge weerstand 
tegen alkalische omgevingen. De ontwikkelde 
formules worden ondersteund door jarenlange 
ervaring in de onderzoekslaboratoria van Knauf.

Voor het gronden van sterk zuigende minerale 
ondergronden in gebouwen, voor het aanbrengen 
van gipspleister en verlijming van gipsplaten. Het 
w o r d t a a n b e v o l e n v o o r v e r s c h i l l e n d e 
absorberende en stoffige oppervlakken, zoals: 
beton, cellenbetonblokken, suporex, ytong, 
baksteen, keramiek. Het brengt de verschillende 
zuigende eigenschappen van de ondergrond in 
evenwicht, die, zonder de juiste voorbereiding, 
kunnen leiden tot schuren of scheuren in de 
pleister, verbetert de verwerkingsfasen van de 
pleister en verlengt de uithardingstijd.

■ versterkt het oppervlak 
■ reguleert de opname 
■ verbetert de tractie 
■ oplosmiddelvrij 
■ Dampdoorlatend (ademend) 
■ gele kleur 
■ voor interieur

Eigenschappen
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Een primer voor sterk zuigende ondergronden

Wijze van uitvoering
Voorbereiding van de ondergrond 
De ondergrond moet: sterk, draagkrachtig, 
droog (restvocht van de ondergrond mag niet 
hoger zijn dan 3%), schoon, stabiel, vrij van 
stof, olie, vet, schimmel, cementhuid, 
uitbloeiingen en andere middelen die hechting 
verhinderen. Tijdens het primen mag de 
temperatuur van het materiaal, de ondergrond 
en de omgeving niet lager zijn dan +5 ° C. De 
muren kunnen niet worden bevroren. Aandacht! 
Vermijd na het primen stofophoping en 
stofvorming in de kamers.

Voorzichtigheid 
Knauf Grundiermittel 90-primer mag niet 
worden gemengd met andere materialen 
(behalve water tijdens het mengen), omdat dit 
de eigenschappen ervan aanzienlijk kan 
veranderen. Het restvocht van de ondergrond 
mag niet hoger zijn dan 3%.

Gebruiksmethode 
Verdun Knauf Grundiermittel 90 met water in 
een verhouding van 1: 2, max. 1: 5, afhankelijk 
van de zuigkracht van de ondergrond. 
Gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen door 
te spuiten of met een roller of kwast. 
Gereedschap moet onmiddellijk na het werk 
met water worden gewassen. Gedroogd 
materiaal kan geleidelijk worden verzacht met 
een synthetisch harsoplosmiddel (ethylacetaat 
of ander oplosmiddel). Verontreinigingen 
verwijderen met Knauf Grundiermittel 90 primer 
in verse toestand met water.

 
       

       
     

      
        

        
       

     
      

       
      

        
    

Uitdrogen
De droogtijd van de Knauf Grundiermittel 90 
primer hangt af van de verdunningsgraad, het 
absorptievermogen van de ondergrond, de 
temperatuur in de kamer en luchtvochtigheid, 
maar is altijd minimaal 12 uur bij een 
temperatuur van 20 ° C en een relatieve 
luchtvochtigheid van 65%. Deze tijd is langer 
b i j l a g e r e t e m p e r a t u u r e n h o g e r e 
luchtvochtigheid. Een goede ventilatie van de 
ruimte zal de droogtijd verkorten. De pleister 
moet worden aangebracht als de ondergrond 
met primer droog is. Pleisteren op een nog 
natte primer vermindert de effectiviteit.

Technische gegevens

Verbruik / prestatie

Dichtheid

PH-factor

verbruik bij een verdunning van 1: 5

Levering vorm

Grundiermittel 90 5 kg primer (80)

Grundiermittel 90 15 kg Primer (24)

Artikel nummer

       

         

     

      

    

Opslag

Beschermen tegen vorst (temperatuur van +5 ° 

C tot +25 ° C), maximaal 12 maanden in 

originele gesloten verpakking bewaren. Sluit 

open containers goed af. Beschermen tegen 

direct zonlicht en hoge temperaturen.

Tips voor veiligheid en afvalverwerking

Deze technische fiche specificeert het toepassingsgebied van de materiaaltoepassing en de aanbevolen methode om de werken uit te voeren, maar kan de 
professionele voorbereiding van de aannemer niet vervangen. Naast de verstrekte aanbevelingen, moet het werk worden uitgevoerd in overeenstemming met de 
bouwpraktijken en gezondheids- en veiligheidsregels. De fabrikant garandeert de kwaliteit van het product, maar heeft geen invloed op de omstandigheden en 
wijze van gebruik. In geval van twijfel dienen eigen applicatieproeven te worden uitgevoerd. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de voorgaande 
hun geldigheid.

Systemen bepleistering

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. De huidige editie is altijd geldig. Onze garantie is alleen van toepassing op de hoge kwaliteit van onze producten. De gegevens 
over verbruik, hoeveelheid en afwerking zijn schattingen op basis van ervaring. In het geval van verschillende lokale omstandigheden, moeten ze hieraan worden aangepast. 
De opgenomen informatie komt overeen met onze huidige technische kennis. Niet alle algemeen aanvaarde principes van de bouwpraktijk, technische en 
constructievoorschriften, gerelateerde normen en richtlijnen die, afgezien van de montageregels, door de aannemer moeten worden gevolgd, zijn opgenomen. 
Alle rechten voorbehouden. Voor wijzigingen, herdruk en verdere verzending van kopieën, inclusief fragmenten, in gedrukte of elektronische vorm, is de uitdrukkelijke 
toestemming van Knauf Sp. z o.o., Światowa 25, 02-229 Warschau

Het bereiken van de structurele en fysieke eigenschappen van Knauf-systemen is mogelijk als we ervoor zorgen dat het exclusieve gebruik van Knauf-systeemcomponenten of 
die welke door Knauf worden aanbevolen, wordt gegarandeerd.


