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OER GRONDVERF 
DE MEEST SNELDROGENDE LIJNOLIEVERF 

 
 
Kleur  Verpakking in L 
BASIS WIT (BW) 0,75 L 
BASIS TRANSPARANT (BTR) 0,75 L 
Te mengen in 20 kleuren op het Wijzonol ALK kleurenmengsysteem. 
 
 
Productomschrijving 
Universele, hoogvullende, grondverf en overgrondverf op basis van lijnolie. Deze grondverf kenmerkt 
zich verder door zijn hoogvullend vermogen en universele toepasbaarheid, is prettig in de verwerking 
en is vochtregulerend. 

- Uitstekende droogtijd 
- Optimale doorharding 
- Karakteristieke kwaststreep 

 
 
Toepasbaar  
Buiten en binnen als grondverf en overgrondverf op nieuw onbehandeld hout en op bestaand 
schilderwerk en/of (voor)behandeld hout, metaal en kunststof. 
 
 
Prestaties en eigenschappen 
 
Bindmiddel   Lijnolie standolie i.c.m. gekookte lijnolie 
 
Pigment   Hoogwaardige pigmenten en specifieke vulstoffen 
 
Dichtheid bij 20°C  BW:   1,620 kg/dm³ 
    BTR:   1,420 kg/dm³ 
 
Viscositeit bij 20°C  BW:   110 KU 
    BTR:  100 KU 
 
Vaste bestanddelen  BW:   ca. 92 volume % 
    BTR:   ca.  91 volume % 
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OER GRONDVERF (VERVOLG) 
 

 
Prestaties en eigenschappen (vervolg) 
 
Droogtijd    stofdroog na ca. 3 uur; kleefvrij na ca. 7 uur; overschilderbaar na 
(20°C / 65% R.V.)  minimaal 24 uur. 
 
Elasticiteit    6,2 mm (bepalingsmethode VW-28) 
 
Glansgraad    mat 
 
 
Verwerking 
 
Applicatie   Kortharige besleten kwast en lakroller (vilt of mohair) 
 
Verdunning    Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met terpentine. 
 
Verwerkings-   De verf niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en niet in  
omstandigheden   de volle zon en bij regenachtig weer, R.V. max. 85%. 
 
Aandachtspunt  na  Poetsdoeken met lijnolieresten na gebruik uithangen of  
verwerking  onderdompelen in water. Hierdoor wordt spontane ontbranding door 

broei voorkomen. 
 

Reiniging gereedschap  Terpentine 
 
Theoretisch rendement  Bij 60 micrometer droge laagdikte:  15,3 m²/l 
 
Praktisch rendement   Afhankelijk van de applicatiemethode 95% van het theoretisch  

rendement 
 
Laagdikte   60 micrometer droge laagdikte is ca. 66 micrometer natte laagdikte 
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OER GRONDVERF (VERVOLG) 

 
 
Milieu en gezondheid 
 
Vlampunt   39°C 
 
Veiligheidsvoorschriften Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende  

veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele  
gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad 
raadplegen. 

 
 
Artikelgegevens 
 
Opslag    Koel maar vorstvrij bewaren 
 
Maximale gebruikstermijn 12 maanden (in onaangebroken verpakking) 
 
 
 


