
NIVEAU AQUA NATURA 
MULTIPRIMER 

Patent NIVEAU BV 
Parallelweg 52 
3931 MT Woudenberg 
Tel: 033 285 37 70 
www.niveau-vbs.nl 

  2016 

Pagina 1 van 1 

 
 
 

 
Toepassing: 
Multigrondlaag voor allerlei houtsoorten en MDF. Inzetbaar als hechtprimer op kunststoffen (PVC), non-ferro 
metalen en verzinkt staal. Voor binnen en buiten. 
 
Eigenschappen: 
• Voor hout, MDF, PVC en non-ferro metalen 
• Watergedragen 
• Sneldrogend en reukarm 
 
Productinformatie: 
Rendement: ± 13m² per liter, afhankelijk van het oppervlak en de verwerkingsmethode. 
 
Droging bij 23°C en r.v. 65% na ca. 1 uur. Overschilderbaar na ca. 6 uur. 
 
Systemen / Voorbehandeling: 
Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor het gebruik ondergrond licht schuren. Metalen 
ondergronden schuren met staalwol. Voor gebruik goed roeren. In 1 of meerdere lagen aanbrengen met een 
geschikte kwast of roller. Watergedragen producten drogen relatief snel. Om aanzetten te vermijden, altijd nat-
in-nat werken. Tijdens de droging niet meer bijwerken. Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken. 
 
Onbehandeld hout, non-ferro metalen en harde kunststof: Het geheel reinigen met een verfreiniger. Licht 
schuren en stofvrij maken. 
 
Bestaande oude lagen: Oude loszittende lagen verwijderen. Reinigen met verfreiniger. Licht schuren en stofvrij 
maken. 
 
Bestaande, intacte verflagen: Reinigen met verfreiniger. Ondergrond schuren en stofvrij maken.  
 
Technische gegevens: 
Bindmiddel:  Acrylaatdispersie en gemodificeerde PU-alkydemulsie 
Pigmenten:  Rutiel titaandioxyde en minerale extenders 
Oplosmiddel:  Water 
Vaste bestanddelen: 38 % v/v 
Soortelijk gewicht: ca. 1,35 g/ml 
Aanbevolen laagdikte: Droge laagdikte / laag ca. 30 micrometer 

Natte laagdikte / laag ca. 80 micrometer 
Glansgraad:  Mat 
Verdunning:  Water 
Gevarenklasse:  zie MSDS 
Reinigen gereedschap: Water en zeep 
 
Opslag: 
Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats. 
 
Algemeen:  
Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond 
tenminste 3°C boven de dauwpuntstemperatuur is. Buiten niet bij dreigende regen, vorst, of in de volle zon 
aanbrengen. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren. 
 
Restanten:  
Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. 


