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technisch merkblad 

 
PROFI VORLACPRIMER 

          
Uitstekend vullende, sneldrogende grondverf en primer met uitstekende vloeiingseigenschappen en goede 
kantendekking voor buiten. De eerste klas schuurbaarheid waarborgt een uitstekend aflakniveau. Ideale on-
dergrond voor hoogwaardig buitenschilderwerk. Isoleert in wit vele houtinhoudsstoffen. Vrij van aromaten en 
milde geur. 

 
                                                                                                                     Wit:                         Art.-Nr. D270-2017 

Living Colours 2.0:  Art.-Nr. D270-.......             

soortelijk gewicht: ca. 1,48-1,56g/cm³ (afhankelijk van de kleur) 
 

bindmiddelbasis: Speziale alkydharscombinatie 

kleur 
 

standaard:                wit 
Living Colours 2.0:   ca. 180 RAL kleuren 

glansraad: Mat  
 

verpakking: 
 

0,375 ltr., 0,750ltr. en 2,5ltr.  
Om de blikken te openen adviseren wij onze RELIUS OPENER VOOR CONSAFEVERPAKKINGEN 
Art.-nr. XD99-8990-5010 

opslag: 
 

Droog,koel, maar vorstvrij. In een afgesloten originele verpakking 12 maanden 
houdbaar. De max. opslagtemperatuur van 25°C mag niet worden overschreden. 
Bij lagere temperaturen het materiaal voorafgaande aan de verwerking bij ca. 
20°C opslaan. 

verwerking: kwast, rollen, spuiten. Materiaal voor gebruik grondig oproeren. 
 

((zie RELIUS spuittabel).) 
verwerkingstemperatuur: van +5°C tot max. 30°C verwerken. Max. relatieve luchtvochtigheid 85 %  

 

(materiaal-, lucht- en objecttemperatuur) 
verbruik 
(per laag): 

ca. 13m²/l. 
geadviseerde droge laagdikte:40-50µm 
 
Richtwaarde, waarvoor geen verantwoording voor kan worden genomen,  omdat elke ondergrond 
andere eigenschappen bezit, die het verbruik kunnen beïnvloeden. Het juiste verbruik door middel 
van een test op een proefvlak vaststellen.. 

droogtijd 
(20 °C / 65% rel. 
Luchtvochtigheid): 

stofdroog na ca. 2 uur 
kleefvrij na ca. 3,5 uur 
overschilderbaar na 13 uur. 
 
Bij lagere temperaturen, en een hoge luchtvochtigheid een langere droogtijd aanhouden. 

op kleur maken: 
 

RELIUS Living Colours 2.0 
geen andere kleurpasta’s of mengkleuren gebruiken. 
 

verdunning: 
 

gebruiksklaar. Eventueel spaarzaam verdunnen met RELIUS Verdunning AF. 
 
Door toevoeging van verdunning wordt het VOS-gehalte van het product hoger. 

schoonmaken gereed-
schap: 
 

Onmiddelijk na gebruik met Kunstharsverdunner of terpentine.  
 

gevarencode: 
 

zie geldig veiligheidsinformatieblad. 
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                                                                                                           PROFI VORLACPRIMER 
                                                                                                                     Wit:                         Art.-Nr. D270-2017 

Living Colours 2.0:  Art.-Nr. D270-.......             

 
 
Ondergrond en verfsysteem: controleer de ondergrond op geschiktheid als ondergrond voor schilderwerk (zie 
V.O.B., deel C, DIN 18363 met name 3.1.1). Verder zijn ook de geldige technische merkbladen van BFS,    
60528 Frankfurt van toepassing.  
 
Ondergronden: 
Hout, spaanplaat, hardboard. Metalen, ijzer, staal , n-metalen, aluminium, verzinkt staal en kunststof na de 
juiste voorbehandeling en primerlaag.  
 
Ondergrondvoorbehandeling  
algemeen: 
De ondergrond moet draagkrachtig, vast, schoon, droog, zonder vet, was en siliconen- en stofvrij 
zijn.Loszittende- en ondeugdelijke oude verflagen verwijderen. Draagkrachtige oude verf;agen ontvetten, goed 
mat schuren en stofvrij maken. Toegestane houtvochtigheid: naaldhout max 15%, loofhout max. 12%. Bij ramen 
loszittende- en defecte kitvoegen verwijderen.  
Hout buiten nieuw: houten delen stofvrij maken. Harsrijke- en tropische houtsoorten met nitro-verdunning af-
nehmen. Kwasten en harsplekken ontharsen. 1 x RELIUS olassy Primer. 
Metalen: 1 x RELIUS Profi Korrotal  
Verzinkt staal: 1 x RELIUSProfi ZincPrimer 
N-metalen: 1 x RELIUS Profi UniPrimer 
 
Tussenlaag: 
1 x RELIUS Profi VorlacPrimer 
 
Eindlaag: 
Met alle RELIUS Profi lakken  
 
Opm: 
Voor verwerking grondig doorroeren. Bij tropische houtsoorten controleren of ze geschikt zijn als ondergrond 
voor schilderwerk. Alleen voor doelgericht gebruik toepassen. Tijdens en na verwerking zorgen voor voldoende 
ventilatie. Normale veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Geschilderde vlakken kunnen glansverschillen verto-
nen, afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond. De glansverschillen hebben echter geen nade-
lige invloed op de eigenschappen van de Profi VorlacPri9mer en de daarna aangebrachte afwerklagen. Waar-
schuwingen voor risico’s en veiligheidsadviezen: zie veiligheidsinformatieblad. 
  
Productcode: M-LL01. 
 
V.O.S.-gehalte: EU-grenswaarde voor het product cat. A/d: 300 g/l (2010). Dit product bevat max.:300 g/l. 
 
Productopgave conform de VdL-richtlijn 01 voor verfstoffen voor bouwwerken: alkydharslak, vrij van 
aromaten.   Samenstelling: alkydharsen,titaandioxide, talk, additieven en oplosmiddelen. 
 
 
Onze informatie komt overeen met onze huidige kennis en ervaring naar eer en geweten. Wij geven deze echter door zonder hiermee 
een verbintenis aan te gaan. Wijzigingen in het kader van de technische vooruitgang en de verdere bedrijfsontwikkeling blijven 
voorbehouden. Onze informatie beschrijft alleen de hoedanigheid van onze producten en prestaties en vormen geen garantie. De 
afnemer wordt niet ontheven van een zorgvuldige toetsing van de functies resp. toepassingsmogelijkheden van de producten door 
hiertoe gekwalificeerd personeel. Dit geldt ook ten aanzien van het veiligstellen van beschermde rechten van derden. De vermelding 
van handelsnamen van andere ondernemingen vormt geen aanbeveling en sluit het gebruik van andere gelijksoortige producten niet uit. 
Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische merkbladen ongeldig. 
TM-Nr.: D270-2017; 02/10 Be/Ha. 


