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Technisch Merkblad 
 

TIEFGRUND E.L.F. FARBLOS 
 

Oplosmiddel-, weekmaker- en emissie-vrije hechtgrond voor binnen en buiten.  
De hechtverbeterende en oppervlakteverstevigende Tiefgrund E.L.F. is kleurloos met een hoge 
impregneringsdiepte en is uitstekend geschikt voor het gronden van minerale ondergronden en dragende 
oude coatings en voor het verstevigen van zandend pleisterwerk en poederende dispersieverflagen.  
Is zeer goed te gebruiken voor het verminderen en neutraliseren van de zuiging bij sterk zuigende en poreuze 
ondergronden. Speciaal geschikt voor verwerking in de levensmiddelenindustrie. Voldoet aan de HACCP 
richtlijnen. 

 Art.-nr. D140-0031 
Soortelijk gewicht Ca. 1,01 g/cm

3 
Samenstelling volgens de 
VdL-richtlijn 

Polymeerdispersie, water, additieven, conserveringsmiddelen (mengsel van 
CIT-vrije isothiazolinonverbindingen). 

Duurzaamheids-
indicatoren 

Oplosmiddelvrij, weekmakervrij, emissie-vrij 
reukarm,waterverdunbaar,milieuvriendelijk. 

Kleur Melkachtig, droogt kleurloos op 
Verpakking 0,75 - 2,5 - 10 liter 

Opslag 
 

Droog, koel, echter vorstvrij. Gedurende opslag 12 maanden stabiel, mits 
bewaard in de afgesloten originele verpakking. De max. opslagtemperatuur 
van 25°C mag niet worden overschreden. Bij lagere temperaturen het 
materiaal voorafgaande aan de verwerking bij ca. 20°C opslaan. 
Aangebroken verpakkingen goed gesloten houden en spoedig verwerken. 

Verwerking Strijken (met platte acryl-kwast), rollen (met neopreen-roller). Airless-spuiten.  
Het meest optimale resultaat wordt behaald door aanbrengen met de kwast. 

Airless-applicatie 
Spuittip: 0,007 – 0,011 inch, spuitdruk: 100 bar 
Verdunning met water: ca. 5 – 10% 
Aerosolen (spuitnevel) niet inademen.  
Daarbij de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

Verwerkingstemperatuur 
Temperatuur lucht en object tijdens de verwerking en het droogproces niet 
onder + 5 °C. 
Niet bij directe instraling van de zon, sterke wind, mist en hoge luchtvochtigheid verwerken 
(>80%). De verse laag moet tijdens de verwerking en totdat zij volledig door en door is gedroogd, 
worden beschermd tegen een te snelle onttrekking van water, tegen vorst en tegen regen.  

Verbruik 
(per laag) 

ca. 170 ml / m² op gladde, normaal zuigende ondergronden. 
Richtwaarde waarvoor geen aansprakelijkheid kan worden aanvaard omdat elk oppervlak  
andere eigenschappen heeft die het verbruik beïnvloeden. Bepaal voor een exacte calculatie  
de verbruikte hoeveelheden via een proefstukje op het object. 

Droogtijden 
(20°C/65% relatieve 
luchtvochtigheid) 

Overschilderbaar na 4 - 5 uur
(De laag droogt fysisch uit door waterverdamping. Bij koele weersomstandigheden en een 
duurzaam of herhaaldelijke hoge relatieve luchtvochtigheid dienen overeenkomstig langere 
droogtijden te worden aangehouden. Ook de reeds aan het oppervlak uitgeharde laag kan door 
inwerking van vocht opnieuw zacht worden.) 

Op kleur maken - 

Verdunning Het product is klaar voor gebruik. Zonodig verdunnen met water en instellen 
op het zuigend vermogen van de ondergrond. 

Reiniging gereedschap Onmiddellijk na gebruik met water. 

Gevarencode Zie geldende veiligheidsinformatieblad. 



 

Relius Coatings GmbH & Co. KG  
Donnerschweer Straße 372 · D-26123 Oldenburg  T +49 (0) 441-3402-0 · F +49(0) 441-3402-350 
Relius Benelux  
Dieselweg 9 · 3752 LB  Bunschoten · T +31(0) 33 247 15 15 · F +31(0) 33 247 15 19 · www.relius.nl 

 
- 2 - 
 

TIEFGRUND E.L.F. farblos 
Art.-nr. D140-0031 

 
 

Ondergrond en verfsysteem: 
De ondergrond moet stevig, schoon, droog, vrij van vet, was, siliconen en stof zijn (zie VOB, deel C, DIN 
18363). Neem daarnaast ook de geldende technische merkbladen van de 'Bundesausschusses für Farbe und 
Sachwertschutz' (=BFS), 60528 Frankfurt, in acht. 
 
Ondergronden: 
• Mineraal pleisterwerk (P II, III en IV) 
• Beton 
• Dispersieverflagen 
• Sierpleister  
  (zie het technische merkblad van de betreffende verf) 
 
Voorbehandeling:  
De voorbehandeling van de verschillende dragende ondergronden (buiten en binnen) kunt u ontlenen aan de 
technische merkbladen van de producten waarmee het schilderwerk of de coating wordt uitgevoerd. 
 
Grondlaag:  
1-2 x RELIUS Tiefgrund E.L.F. onverdund. 
De primer mag geen glanzende film vormen. 
 
Deklaag: 
Met de beproefde RELIUS buiten- en binnendispersies. 
 
Opmerking:  
Alleen  voor doelgericht gebruik toepassen. Tijdens en na verwerking binnen zorgen voor voldoende ventilatie. 
Bij spuitapplicatie de spuitnevel niet inademen. Buiten bereik va kinderen bewaren. Normale 
veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Schoonmaken van gereedschap direct met water en zeep.  
 
Afvalverwijdering: 
Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen recyclen. Vloeibare materiaalresten kunnen als afval van verf op 
waterbasis, opgedroogde materiaalresten kunnen als uitgeharde verf of huisvuil respectievelijk als 
bouwplaatsafval worden verwijderd. Vloeibare resten bij een depot voor oude verf conform EWC-nr. 080112 
verwijderen. Voor verdere informatie zie het EG-veiligheidsinformatieblad. 
 
Productcode:  M-DF 01 
 
VOC-gehalte:  EU-grenswaarde voor het product (cat. A/h: 50g/l (2007); 30g/l (2010) ).  

Dit product bevat max.: 30g/l. 
 
 
 
 
De gegevens in dit Technisch Merkblad  zijn gebaseerd op onze actuele kennis en ervaring. Zij ontheffen de verwerker wegens de vele 
mogelijke invloedfactoren bij de verwerking en toepassing van onze producten niet van eigen onderzoekingen en tests. Uit onze 
gegevens kan geen garantie voor bepaalde eigenschappen of de geschiktheid van het product voor een concrete toepassing worden 
afgeleid. Alle beschrijvingen, tekeningen, foto’s, gegevens, verhoudingen, gewichten e.d. dienen alleen ter algemene informatie; zij 
kunnen zonder voorafgaande aankondiging veranderen en maken niet deel uit van de contractueel vastgelegde toestand van de 
producten (productspecificatie). De ontvanger van onze producten is zelf verantwoordelijk voor de inachtneming van eventuele 
beschermende rechten, wettelijke voorschriften en bepalingen. Met deze uitgave komen alle voorgaande Technische Merkbladen van dit 
product te vervallen. 
TM-nr.: D140-0031 09/08  Be, NL 05/09. 


