
Omschrijving

Aanbevolen gebruik 

Product-
eigenschappen

Alkyd olieprimer voor buiten schilderen van kale houten oppervlakken.

Buitenmuren, raamvensters, balustrades, hekken.

Alkyd olieprimer voor buiten schilderen van kale houten oppervlakken en 
verweerd en verschraald hout voordat het word afgewerkt met olie- of acrylverf. 
Ook geschikt voor het schilderen van oppervlakken die eerder met olieverf zijn 
behandeld.
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ÖLJYPOHJA
ALKYD PRIMER VOOR HOUTEN OPPERVLAKKEN BUITEN

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt 
naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 
9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren 
die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door 
het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie 
eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.



Technische gegevens 

Basisverf

Glans

Dekking

Inhoudsmaten 

Verdunnen

Applicatiemethode

Droogtijd (23°C en 50% 
relatieve  luchtvochtigheid)

Dichtheid (kg/l) 

Gewicht % vaste stof

Opslag

AP BASE, C BASE

Mat.

Gezaagde oppervlakken 5-8 m²/l. Geschaafde oppervlakken 8-10 m²/l.

AP BASIS: 0,9 l, 2,7 l, 9 l
C BASIS: 2,7 l, 9 l

Terpentine

Borstel.

Overschilderbaar na 24 uur. De droogtijd is afhankelijk van de 
omstandigheden, het absorptievermogen van het substraat en de dikte van 
de verflaag.

1,4 kg / l, ISO 2811

56

Ongevoelig voor koude opslag of transport.Slecht gesloten blikken en 
restanten zijn niet bestand tegen langdurige opslag. Advies om deze 
producten tijdens hetzelfde seizoen te gebruiken.
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TOEPASSING  INSTRUCTIES

Condities
Het te behandelen oppervlak moet droog zijn. Dit betekent dat het vochtgehalte van het hout lager moet zijn dan 
20%. Tijdens het verven en drogen moet de luchttemperatuur minstens +5°C zijn en de relatieve luchtvochtigheid 
lager dan 80%.

Voorbereiding
Ongeverfde oppervlakken:
Verwijder vuil, schimmels en los materiaal van het oppervlak. Vul het oppervlak in een zo vroeg mogelijk stadium 
van de constructie met Valtti Primer. Bescherm metalen onderdelen die gevoelig zijn voor roest, zoals spijkers, met 
een anti-corrosie primer. Verwijder loszittende hars.

Eerder geverfde oppervlakken:
Gebruik een schraper om los materiaal en vergrijsd hout van het oppervlak te verwijderen en borstel het oppervlak 
schoon met een staalborstel. Was alle vuile en beschimmelde oppervlakken met Tikkurila Homeenpoisto/Mould 
Removal of Tikkurila Tehopesu volgens de instructies. Behandel blootliggende houten oppervlakken met Valtti 
Primer. 

Schilderen
Eerste toepassing:
Roer Öljypohja goed door en breng één keer met een kwast aan op kale houten oppervlakken. Behandel
de kopse kanten van het hout ruimschoots. Het wordt aanbevolen om zo snel mogelijk na het primen een 
afwerklaag aan te brengen; niet later dan 6-10 maanden erna.

Hout bevat hars en andere verkleurende componenten vooral in knoesten. Schommelingen in temperatuur en 
vochtigheid kunnen verkleuring in de verflaag veroorzaken in deze gebieden.

Reiniging van gereedschappen
Reinig gereedschap met White Spirit 1050 of Tikkurila Pensselipesu (Tool Cleaner).

Milieu en afvalverwerking
Vermijd morsen in riool, watersystemen en grond. Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor 
gevaarlijk afval. Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. 
Notitie! Risico van zelfontbranding van gebruikte poetslappen, papieren doekjes enz. Verontreinigde materialen 
kunnen enkele uren later brand veroorzaken en moeten in water worden opgeraapt en in een gesloten metalen 
container worden gedaan voordat ze worden afgevoerd.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID ETIKETTERING overeenkomstig Verordening (EC) No. 1272/2008
Bevat: koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische vormen, <2% aromaten, 2-octyl-2H-isothiazol-3-
on (OIT), 4,5-dichloor-2-octyl-2H-isothiazol -3-one (DCOIT). Waarschuwing: Ontvlambare vloeistof en damp. Kan 
een allergische huidreactie veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water 
levende organismen, met langdurige gevolgen. Als medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket 
bij de hand. Buiten het bereik van kinderen houden. Blijf van vonken en open vuur vandaan. - Niet roken. Vermijd 
inademing van damp. Gebruik alleen buitenshuis of in een goed geventileerde ruimte. Voorkom lozing in het milieu. 
Draag beschermende handschoenen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bevat kleine 
hoeveelheden sensibiliserende stoffen: neodecaanzuur, kobaltzout en ethylmethylketoxime.
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