
 
 

GRABA VOORSTRIJK

Technische Informatie

Oplosmiddelvrij voorstrijkmiddel voor binnen en buiten

Productbeschrijving

Eigenschappen
Gebruiksklare, ongepigmenteerde voorstrijk op basis van acrylaat-
dispersie voor binnen en buiten. Oplosmiddelvrij, volgens VOB, 
deel C, DIN 18363 paragraaf 2.2.1, niet brandbaar. Hoog pene-
trerend vermogen met hoge substraatconsolidatie en verminderd 
absorptievermogen. Diffuus, milieuvriendelijk. 

Toepassingsgebied
Voor het versterken van zanderige, poreuze en sterk zuigende mi-
nerale ondergronden binnen en buiten. Toepasbaar op gips, beton, 
metselwerk en gipskarton.
Egaliseert het zuigvermogen van ondergronden en bereidt de op-
pervlakken optimaal voor op de volgende laag.

• Voor binnen en buiten

• Voor minerale ondergronden 

• vermindert en egaliseert het absorptievermogen

Technische gegevens

Toepassingsgebied

Kleuren¹

Verpakkingsgrootte

Soortelijk gewicht

Verbruik²

Opslag³

Bindmiddelbasis

Natte afwrijfklasse*

Dekkingsklasse*

Glansgraad*

EU-VOC  
Grenswaarde

* Naar DIN EN 13 300
¹) Met behulp van Conti® ProfiColor® of met een weerbestendig gebonden kleurverf op kleur te brengen. Bij te zwaar aankleuren verslechteren de specifieke 
eigen- schappen en kan kleurverstoring optreden. Kleurverf en kleurconcentraat dienen voor gebruik getest te worden.  
²) De opgegeven verbruikswaarden zijn gemiddelde waarden op een gladde ondergrond. Het exacte verbruik valt te bepalen door een proefopzet op het betref-
fende bouwdeel, met inachtneming van alle voorbewerkingen.  
³) In ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Goed doorroeren voor gebruik en na gebruik goed afsluiten.
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Binnen en buiten

Melkachtig, droogt 
transparant op

1, 5 en 10 Liter

ca. 1,03 gr/cm³

ca. 100-300 ml/m²

Koel en droog ca. 1 jaar

Acrylaat-Copolymeer

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

(Cat. A/a): 30 g/l VOC (2010)
Dit product bevat max. 30 g/l.
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Ondergrondvoorbehandeling

Ondergrond
De ondergrond moet zo droog mogelijk zijn. Verwijder stof, 
vet en oude coatings die niet goed hechten, lijmresten 
volledig afwassen.
De ondergronden dienen vrij te zijn van vuil, zout, uitslag, 
schimmelaantasting, lagen sinter- en meelkorrels en 
andere scheidende stoffen, vrij van verkleuring en verkleu-
rende vreemde insluitsels. Voor het reinigen van vervuil-
de oppervlakken adviseren wij Conti® gevelreiniger als 
voorbehandeling te gebruiken. Bestaande oude coatings 
dienen gecontroleerd te worden op geschiktheid, hechting 
en draagvermogen. Neem VOB, deel C, DIN 18363, het 
technische gegevensblad en de bijbehorende BFS-ge-
gevensbladen in acht, elk in de nieuwste versie! Voor het 
aanbrengen van de coating dient de geschiktheid van 
het materiaal/oppervlak te worden gecontroleerd met een 
testlaag. Vraag bij twijfel deskundig advies.
Nieuw pleisterwerk, afhankelijk van seizoen en tempera-
tuur, minimaal 2 tot 4 weken onbehandeld laten drogen. 
Kalkpleister CS I > 1,0 N/mm2 (P Ic) en mineraal
Lichte pleister minimaal 4 weken onbehandeld laten dro-
gen.

Scheuren
Scheuren vakbekwaam wegwerken en genoeg droogtijd 
hanteren.

Verkleurde vlekken
Vlekken voorstrijken met Conti IsoPrim.
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Verwerking

Materiaalinstelling
Goed schudden voor gebruik en goed sluiten na gebruik.
Op zwak zuigende ondergronden tot 30% verdunnen met 
water. Pas de hoeveelheid water aan zodat er geen glan-
zende primerfilm wordt gevormd.

Aanbrengmethodes
Kwast, roller of spuiten. Materiaal, omgevings- en onder-
grondtemperatuur ten minste 5 °C.

Verwerking
In de regel eenmalig aanbrengen met een plafondborstel, 
oppervlakteborstel of sproeien. In sterk zuigende onder-
gronden nat-in-nat inweken.
Neem voor gebruik de gevaren- en veiligheidsinstructies in 
acht. 

Overschilderen/droogtijd
Overschilderbaar na enkele uren bij 23 °C en 50 % relatie-
ve luchtvochtigheid. Houd bij koel, vochtig weer en dikkere 
lagen rekening met langere droogtijden.

Reinigen van gereedschap
Tijdens werkonderbrekingen het gereedschap in het mate-
riaal of in water bewaren. Gereedschap direct na gebruik 
schoonmaken met water, eventueel met afwasmiddel.
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Belangrijk

Speciale aandacht
In moeilijke gevallen advies inwinnen.

Veiligheid
Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel niet inade-
men. Tijdens en na het ver- werken voor goede ventilatie 
zorg dragen. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruim- 
ten. 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.

Technisch advies
Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle 
ondergronden en verftechnische problemen behandeld 
worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelf-
sprekend technisch advies inwinnen.
E-mail: info@dslcoatings.nl of tel: +31 (0)88 027 55 00

De informatie in deze publicatie is gebaseerd op onze 
huidige kennis en ervaring. Vanwege het grote aantal 
mogelijke invloeden bij de verwerking en het gebruik van 
onze producten, ontslaan ze de verwerker niet van het uit-
voeren van eigen tests en proeven. Een juridisch bindende 
zekerheid van bepaalde eigenschappen of de geschiktheid 
voor een bepaald doel kan niet worden afgeleid uit onze 
informatie. Eventuele eigendomsrechten en bestaande 
wet- en regelgeving vallen onder de verantwoordelijkheid 
van de ontvanger van onze producten.
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