
 

 

 

Technische informatie 
 

 
 

Conti® Universal primer 

Anti-corrosie primer voor binnen en buiten 
 

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid 
invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde 

eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de 

eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen. 

DSL Coatings BV 
 

H. Kamerlingh Onnesweg 19,2408 AX, Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl 

Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@dslcoatings.nl  

blad: 1/2 - Stand: Januar 2017 

 

Productomschrijving 
 

Toepassingsgebied  Anti- corrosief werkende universeel primer op basis van 100 % puur acrylaat, voor binnen 
en buiten gebruik. Geschikt voor bijna alle in de bouw voorkomende ondergronden, zoals 
beton, kunststof, metaal en hout. Niet geschikt voor RVS, koper, messing, poly- propyleen 
en poly- ethyleen. 

 

Eigenschappen 
 

 

 

 
   

 Dispersieverf volgens DIN 55 945. Hoogwaardig, waterverdunbaar, hechtingsverbeterende 
grondlaag, geurarm en milieuvriendelijk.  
 
 
 
 

 Geurarm 
 Voor binnen en buiten 
 Zeer goede hechting 

 

Technische gegevens 
Bindmiddelbasis 100 % puur acrylaat volgens 

DIN 55 947. 

Leveringsvorm Wit 

Specifiek gewicht Ca. 1,40 kg/l. Toepassingsgebied Binnen en buiten 

Verbruik [1] 

 

80- 100 ml/m2 Opslag [2] Koel, maar vorstvrij ca. 1 jaar 

Verpakkingsgrootte 1 lt. en 2.5 lt.    

Glansgraad Zijdemat EU-VOC-

Grenswaarde 

2004/AII(d)(150)(130)<130 

[1]  De aangegeven verbruikswaarden zijn slechts richtwaarden per laag. Het exacte verbruik dient op het betreffende materiaal en rekening 
houdend met alle voorbehandelingen door middel van een proef te worden vastgesteld. 

[2]  In ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Na gebruik goed afsluiten.  

 

Inzetgebied en toepassingen 
 

Ondergrond  De ondergrond dient stevig, schoon, droog, olie- en vetvrij zijn. Oppervlakken goed schu-
ren en reinigen. 

 

Materiaalinstelling  Dit product is gereed om te verwerken. Het product bij verspuiten met maximaal 3- 5 % 
water verdunnen. De materiaalkleur kan met behulp van Conti ® ProfiColor® mengtech-
nologie worden bepaald. Voor gebruik goed doorroeren en na gebruik de verpakking weer 
goed sluiten. 

 

Verwerking  Met kwast, rol- of spuitapplicatie. Bij opeenvolgende lagen met ContiPur® Satin Klarlack 
moet tussendoor geschuurd worden.  

        

Schoonmaken van 
gereedschap 

 Gereedschappen tijdens korte onderbrekingen in de verf of onder water bewaren.  
Gereedschappen direct na gebruik met water reinigen. 

 

 
 

 
 

Droogtijden  
 

  overschilderbaar [1]  

Stofdroog tastdroog Disperversieverf kunstharsverf uitgehard 

1 uur 1 uur 2 uur 12 uur 24 uur 

Bij droge, warme lucht (DIN 50 014, 23°C / 50 % rel. luchtvochtigheid). Bij koeler, vochtiger weer 

een langere droogtijd aanhouden.  

[1] Tussenschuren wordt aangeraden, bij voorkeur met kunststof schuurpapier 

 

   Droogtijd
 
*1    
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Belangrijk 
Aandachtspunten 

 

 

 
 

Veiligheid 
 
 
 
 
 
 
 

Technisch advies 

 VOB, Deel C, DIN 18363, par. 3, betreffende BFS- productbladen, betreffende EU-
Veiligheidsbladen. 
Win in moeilijke gevallen informatie in.  
 
Ook bij het verwerken van producten die arm zijn aan schadelijke stoffen, moeten de ge-
bruikelijke beschermingsmaatregelen aangehouden worden. Buiten bereik van kinderen 
bewaren. Spuitnevel niet inademen. Tijdens en na het verwerken voor goede ventilatie 

zorg dragen. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten. Bij contact met de ogen en 
de huid direct grondig met water spoelen. Niet in het riool, open water of de grond laten 
lopen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dient vermeden te worden. 
Tijdens het verwerken de grond afdekken. 
 
Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en verftechnische 
problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend 
technisch advies inwinnen.  
E-Mail: info@dslcoatings.nl of tel: +31 (0)88 027 55 00 
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