
Omschrijving

Aanbevolen gebruik

Product-
eigenschappen

ProSeal is een watergedragen primer met goede penetratie-eigenschappen. Te 
gebruiken voor  absorberende oppervlakken voor het aanbrengen van BioRid, BioRid 
Spray of AsbestGuard.

ProSeal is geschikt voor het gronden van binnenmuren en plafonds, op absorberende 
ondergronden. ProSeal kan ook gebruikt worden voor het binden van asbeststof. 
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u gaat schilderen.

ProSeal is een watergedragen primer met goede penetrerende eigenschappen, te 
gebruiken voor absorberende oppervlakken voor het aanbrengen van BioRid, BioRid 
Spray of AsbestGuard.
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PROSEAL
Watergedragen primer

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om uitputtend of volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring 
en wordt naar beste weten verstrekt. De kwaliteit van het product wordt verzekerd door ons operationele systeem, gebaseerd op de eisen 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. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die 
wordt veroorzaakt door het gebruik van het product in strijd met onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor 
om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.



TECHNISCHE GEGEVENS

Glans

Dekking

Inhoud

Toepassing

Droogtijd (23oC en 50%
relatieve luchtvochtigheid)

Dichtheid (kg/l)

Gewicht % vaste stof

VOS

Opslag

Volledig mat. Niet toepasbaar.

Afhankelijk van de poreusheid van de ondergrond 2-10 m²/l.

5 l, 25 l

Kwast, roller of spuit.

Stofdroog na 1-2 uur. Laat 2-3 uur drogen alvorens opnieuw te schilderen.

Ongeveer. 1,2 kg / l (ISO 2811)

13

(cat A/h) 50 g/l (2010)
ProSeal bevat VOS max. 50 g/l.

Bescherm tegen vorst tegen vorst. Bewaar op een droge en koele plaats, 
beschermd tegen zonlicht. Sluit de verpakking zorgvuldig voor het 
volgende gebruik. De geopende container is niet bestand tegen langdurige 
opslag.
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Toepassing instructies

Condities
Het te schilderen oppervlak moet droog zijn, de temperatuur minimaal + 5°C en de relatieve vochtigheid van de 
lucht lager dan 80%.

Voorbereiding van het oppervlak
Verwijder vuil en stof van de oppervlakken. Breng BioWash aan op door schimmel aangetaste oppervlakken 
volgens de instructies. Laat het oppervlak drogen. Indien nodig, de oppervlakken vullen met een geschikt vulmiddel. 
schuurstof verwijderen.

Priming
ProSeal 1 keer aanbrengen met kwast, roller of spray. ProSeal mag niet worden verdund.

Schilderen
Eenmaal verdelen met roller, spray of kwast. Het product wordt gebruikt zonder verdunning.

Reiniging van gereedschappen
Verwijder overtollige verf van gereedschap en was met water. 

Milieu- en afvalverwerking
Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor gevaarlijk afval. Recycle lege, droge blikken of gooi ze
weg in overeenstemming met de lokale voorschriften.

Gezondheid en veiligheid
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat reactiemassa van: 5-chloro-2-
methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/
MIT (3:1)) en 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT). Kan een allergische reactie veroorzaken. Voorkom lozing in het 
milieu. Draag beschermende handschoenen. Dit product bevat een biocide voor de conservering van het product 
tijdens opslag. Bevat: reactiemassa van: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-
isothiazol-3-one [EC nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT(3:1)).
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