
DE KEYN ISOLERENDE PRIMER
GRONDLAAG VOOR ISOLEREN VAN VLEKKEN – UITSTEKENDE DEKKRACHT

M A A K T  S C H I L D E R E N  E E N VO U D I G

BESCHRIJVING
Acrylaatprimer van hoge kwaliteit – Laag VOS-gehalte (<15 g/l), voor het blokkeren van vlekken op 
verschillende soorten ondergronden. Beperkt het doorbloeden van inhoudsstoffen en isoleert de 
ondergrond voor verdere afwerking.

CLASSIFICATIE   NFT 36 005 / NFB 22 003: Familie I / klasse 7b2.

TOEPASSINGSGEBIED 
Binnen – Buiten.
Nieuwbouw en renovatie.
Ideaal als voorbehandeling op een bestaande ondergrond die vlekken vertoont.

ONDERGRONDEN

Pleister, gipsplaten, oude verflagen, cement, beton, cellenbeton, vezelcement, shingles, hout, MDF, 
multiplex ...

- bij brokkelige ondergrond, eerst alle loszittende delen verwijderen.
- bij poederende ondergrond op binnenmuren, bij voorkeur DE KEYN PRIMER MUR & PLAFOND gebruiken. 
Voor PVC en metaal bij voorkeur DE KEYN MULTIPRIM gebruiken.

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Hecht op tal van ondergronden.
Blokkeert op duurzame wijze vlekken van roet, nicotine, vuilaanslag, luchtvervuiling, vocht, koffie, thee ... 
Beperkt op doeltreffende wijze het doorbloeden van inhoudsstoffen (eik, kastanje, gipskartonplaten) voor 
verdere afwerking.
Dekkracht.

VOORNAAMSTE EIGENSCHAPPEN

Hechtkracht.
Witheid.
Stopt bloeden van hout.
Zeer gemakkelijk aan te brengen (druipt niet, spat niet).
Zuinig verbruik dankzij hoge dekkracht.

PRAKTISCHE INLICHTINGEN 
- Verpakking:
- Houdbaarheid: 
- Opslag:
- Uitzicht in de pot:
- Uitzicht droog product:
- Gereedschap: 
- Verdunning:
- Reiniging gereedschap:
- Verwerkingsvoorschriften:
- Rendement:
- Droogtijd:
- Voorzorgsmaatregelen:
- Veiligheid:

2,5 L / 5 L.
12 maanden. 
Bewaren op een droge en vorstvrije plaats.
Witte smeuige verf.
Mat wit.
Verfborstel, rol, pistool (airless, verdunnen met 5 % water).
Verdunnen is niet aanbevolen, behalve bij gebruik als grondlaag op buitenmuren: verdunnen met 5% water.
Temperatuur 10 - 30 °C.
De geldende technische voorschriften naleven.
10 m²/L – Afhankelijk van de staat en de porositeit van de ondergrond.
2 u bij 20 °C / 50 % R.V. Overschilderbaar na 4 u in dezelfde omstandigheden.
Vorstvrij bewaren. De ondergrond moet schoon, droog en ontvet zijn.
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

VERWERKING

Voorbeeld: gipsplaten met vlekken.
Ontvetten met ammoniakwater, afspoelen en laten drogen.
2 lagen DE KEYN PRIMER ISOLANT aanbrengen. Tussen de lagen 4 u laten drogen. 12 u laten drogen 
vooraleer de afwerkingslaag aan te brengen. 

PROFESSIONEEL ADVIES Hardnekkige vlekken lokaal instrijken met DE KEYN PRIMER ISOLANT, verdund met 10 % water. De vlek 
volledig bedekken en 24 u laten drogen.  Vervolgens één laag aanbrengen over de volledige oppervlakte.

AFWERKING

Geschikt voor afwerking met alle acrylaatverven:
DE KEYN MUR & PLAFOND, DE KEYN DECOLATEX, DE KEYN PLAFOND MAT, DE KEYN SECRET WHITE, DE KEYN 
ACRYL LAK.
Afwerking met alkydverf: DE KEYN PRIMER ISOLANT 72 u laten drogen en uittesten op een klein oppervlak.

DATUM VAN DE BIJWERKING December 2014.

De Keyn is een merk van DURIEU COATINGS N.V.
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Deze fiche annuleert en vervangt alle voorgaande fiches met betrekking tot hetzelfde product. De fiche is bedoeld om de klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De vermelde gegevens berusten 
op onze kennis en ervaring en zijn het resultaat van testen die worden uitgevoerd met het oog op een zo groot mogelijke objectiviteit. De aanwijzingen, meer bepaald voor wat de onderhoudswerkzaamheden betreft, 
zijn louter indicatief. Ze vervangen in geen geval de beschrijving van de werkzaamheden aangepast aan de aard en de staat van de ondergrond van het werk dat moet worden uitgevoerd. Aangezien de techniek voort-
durend evolueert, dient de klant zelf, voor hij het product gebruikt, bij onze diensten na te gaan of er geen recentere versie van deze fiche bestaat.


