Clayfix verfprimer 19.020, .025 en .029

Toepassing

Leemprimer op Claytec Afwerkleem 05.010 en Afwerkleem fijn 10.011,
als voorbereiding voor YOSIMA of Clayfix leemverven en -pleisters met of zonder structuur
(glad): zie werkblad 6.2

Samenstelling

Clayfix verfprimer is een kant-en-klaar korrelvrij mengsel in poedervorm.

Verpakking

Krijt, talk, caseïne, borax, titaandioxide, kaolien, cellulosevezels, arabische gom.
5 liter en 12,5 liter in ovale emmer met hersluitbaar deksel (resp. 56 en 32 emmers per pallet), 1,5
kg kleinverpakking (zakje)

Verbruik
Opslag

150-200 g droge stof per m2 leempleisteroppervlak (5 kg voor 25-35 m2, 12,5 kg voor 60-85 m2).
Droog en koel bewaard is de opslag in gesloten emmers gedurende minstens een jaar mogelijk.
Geopende emmers goed sluiten.

Bereiding

De droge massa - 1 kg per liter zuiver water - wordt met de boormachine en mixer (diameter
100 mm) ongeveer 2 minuten bij hoog toerental vermengd, 30 minuten laten rusten en daarna
gedurende 1-2 minuten opnieuw mengen. De temperatuur van het water beïnvloedt de benodigde
hoeveelheid voor de gewenste consistentie: van koud water is een grotere hoeveelheid nodig, van
warm water een kleinere.

Ondergrond

De ondergrond moet vorstvrij, vast en schoon zijn. Losse zandkorrels e.d. op leemstuc indien
nodig met een zachte handborstel afwrijven. De leempleister moet volledig droog zijn. Claytec
Leemprimer heeft geen fixerende of afdichtende werking.

Toepassing

Leemprimer aanbrengen gaat het best met een kortharige vachtroller, maar uitstrijken met een borstel (kwast, vlakke schilderborstel) is ook mogelijk.

Bewerkingsduur

Aangemaakte hoeveelheden kunnen, indien goed afgedekt, gedurende 24 uur verwerkt worden.

Droogtijd

De normale droogtijd is 12 uur, maar beter nog 24 uur. De duur hangt af van de relatieve vochtigheidsgraad en van de temperatuur.
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Tips

Als voorbereiding voor het verfwerk mag de leemprimer met ≤ 3% (= 30 g/kg) Clayfix verf worden
vermengd. Het werkgereedschap direct na gebruik grondig met water reinigen.

Veiligheid/afval

Claytec Universele Primer is bij vakkundig gebruik onschadelijk voor mens en natuur. Alle verfwaren
buiten het bereik van kinderen bewaren. Resten kunnen met het huisvuil meegegeven worden.
grondering vooraf laten indrogen.

Werkproef

Probeer eerst de verschillende lagen na elkaar uit op een voldoende groot oppervlak.
Alleen klachten, die te wijten zijn aan mengfouten in de fabriek, zijn ontvankelijk.
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