
NIVEAU DEKKENDE MUURPRIMER 

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

  2-12-2014 

Pagina 1 van 1 

 

Omschrijving:  

Grondlaag voor zuigende en poederende ondergronden zoals bijvoorbeeld: beton, verflagen, 

pleisterwerk, baksteen, etc. Voor binnen en buiten. 

 

Belangrijkste eigenschappen:  

 Uitstekende hechting 

 Goed dekkend 

 Dringt goed in de ondergrond 

 Vermindert de zuigkracht van de ondergrond 

 Heft kleurverschillen op 

 Zorgt voor optimale hechting van de afwerklaag 

Toepassingen:  

Universeel te gebruiken op ondergronden als gipsplaten, beton, pleisterwerk, gladde verflagen, 

gekleurde en gecementeerde oppervlakken, die afgewerkt worden met muurverf. 

 

Levering:  

Kleur: Wit 

Verpakking: 1L, 2,5 L, 5L, 10L 

 

Verwerkingsgegevens:  

Goed roeren voor gebruik. In 1 laag aanbrengen met blokkwast of vachtroller. Niet verdunnen. 

 

Theoretisch rendement:  

Ca. 10m²/liter per laag afhankelijk van de ondergrond. 

 

Droogtijd bij (23°C en rel. vochtigheid 65%:) 

Droog na ca. 1 uur. 

Overschilderbaar met muurverf na ca. 4 uur. 

 

SYSTEMEN 

Ondergrond moet schoon en droog zijn, eventueel ontvetten. Loszittende delen verwijderen en 

repareren. Bij buitengebruik eerst eventueel mos- en algaanslag verwijderen. In geval van sterk 

poederende ondergronden eerst voorbehandelen met een fixeermiddel. Bij buitentoepassing 

eerst alle mos- en algaanslag grondig verwijderen.  

 

Nieuw pleisterwerk: Voorbehandelen met Primer voor muurverf. 

Bestaand pleisterwerk: Reinigen met water en ontvettingsmiddel. Laten drogen en dan 

voorbehandelen met Primer voor muurverf. 

Poederende ondergronden: Grondig reinigen met schoon water en laten drogen. Eerst 

voorbehandelen met fixeermiddel, daarna met Primer voor muurverf. 

Niet watervaste verflagen: Geheel eraf wassen tot de ondergrond niet meer afgeeft. Dan 

voorbehandelen met fixeermiddel en daarna met Primer voor muurverf. 

Beton: Eventuele ‘slikhuid’ grondig verwijderen met een borstel. Daarna voorbehandelen met 

Primer voor muurverf. 

MDF, spaanplaat e.d.: Stofvrij maken en isoleren met een isoleermiddel, daarna Primer voor 

muurverf toepassen. 

Draagkrachtige verflagen: Reinigen, vervolgens glanzende verflagen eerst mat schuren en 

ontstoffen. Daarna behandelen met Primer voor muurverf. 

 

Houdbaarheid:  

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije 

plaats. 

 

Algemeen:  

Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Alleen verwerken wanneer de temperatuur 

van de ondergrond tenminste 3°C boven de dauwpuntstemperatuur is. Gebruik bij het 

verwerken altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Damp en spuitnevel van 

producten niet inademen. Bij verwerking altijd zorgen voor een goede ventilatie van de ruimte.  

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. 

 


