VISIR OLJEGRUNNING KLAR
OMSCHRIJVING

VISIR OLJEGRUNNING KLAR is een speciale waterafstotende primer met sterk
werkende toevoegingen.

TOEPASSING

VISIR OLJEGRUNNING KLAR is een speciaal waterafstotende primer met
speciale toevoegingen om bescherming te bieden tegen houtrot en schimmels.
Het product bindt losse houtvezels en zorgt voor een goede ondergrond voor
vervolgbehandelingen op nieuw en verouderd houtwerk buiten. Wordt typisch
toegepast als primer in DEMIDEKK systemen.

VOORNAAMSTE
KENMERKEN






KLEUREN

Kleurloos

VERPAKKING

0,9 liter, 2,7 liter en 9 liter

TECHNISCHE
GEGEVENS

Type
Viscositeit
Soortelijk gewicht
Vaste stofgehalte in volume
Vlampunt
Droging bij 23°C / 50% RV

Biedt bescherming tegen houtrot en schimmels.
Versterkt het oppervlak door de vezels te binden.
Is door zijn samenstelling zeer waterafstotend.
De speciale pigmentatie beschermt het hout tegen schadelijke invloeden van
UV-straling.
 Heeft een uitstekend indringend vermogen en zorgt hierdoor voor een
effectieve bescherming van binnenuit.
 Verlengt de levensduur van het totale verfsysteem.

Stofdroog
Overschilderbaar
Opslag
VERWERKING

Verbruik
Applicatie methoden
Verdunning/reiniging
Houtvochtigheid
Verwerkingstemperatuur

GEBRUIKSAANWIJZING
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Transparante houtgrondering voor buiten
17 seconden (EN 535-3)
0,92 kg/l
30%
63°C
De droogtijd is altijd afhankelijk van de
temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en
aangebrachte laagdikte. Hoge
luchtvochtigheid en lage temperaturen
beïnvloeden de droging negatief.
Na circa 8 uur
Na circa 24 uur
Droog en vorstvrij bewaren
Fijnbezaagd hout 4-7 m² /L
Geschaafd hout 12-16 m²/L
Kwast
Terpentine (niet noodzakelijk)
Maximaal 18%
Niet beneden 5°C

Nieuw houtwerk
 Hout dat langer dan vier weken onbehandeld blootgesteld is aan het weer
dient te worden ontdaan van losse houtvezels door middel van schuren.
 Het oppervlak moet schoon, droog, zuiver en gezond zijn.
 Overmatige hars vooraf verwijderen.
 Vacuüm geïmpregneerd hout dient vooraf ontvet te worden en de scherpe
kanten dienen afgerond te worden.

VISIR OLJEGRUNNING KLAR
 Het gehele onderdeel impregneren met VISIR OLJEGRUNNING KLAR. Kopseen zaagkanten verzadigen (3 tot 4 behandelingen, nat-in-nat). Breng het
product met de lengterichting van het hout aan.
 Breng niet overmatig aan; glimmende of verzadigde plekken vermijden.

Om het beste resultaat te bereiken, dient nieuw hout zo spoedig mogelijk
behandeld te worden. Om deze reden mag hout nooit langer dan circa vier
weken onbehandeld aan de buitenlucht blootgesteld zijn.
Eerder behandeld houtwerk
 Onderdeel ontdoen van losse en/of ondeugdelijke verflagen.
 Alvorens het onderdeel wordt geschuurd dit goed reinigen met JOTUN
KRAFTVASK
 Na het reinigen goed nawassen met schoon water.
 Overgangen van kaal naar beschermd hout vloeiend schuren. Na het schuren
het onderdeel stofvrij maken.
 Ondergronden die voorzien zijn van lijnolie of verf op lijnoliebasis dienen kaal
gemaakt te worden, aangezien lijnolie blaarvorming kan veroorzaken onder
de verflaag.
 De kale delen impregneren met VISIR OLJEGRUNNING KLAR. Goed uitstrijken
om filmvorming op het oppervlak te vermijden. Verwijder overtollige primer
terwijl deze nog nat is. Kopse kanten verzadigen (3 tot 4 behandelingen, natin-nat). Breng het product met de lengterichting van het hout aan.
Algemeen
 VISIR OLJEGRUNNING KLAR kan worden behandeld met alle Jotun
transparante en dekkende systemen.
 Kan tevens worden gebruikt als primer op diverse exotische
(hard)houtsoorten. Olie- en zuurrijke exotische houtsoorten dienen eerst
ontvet te worden. Na reiniging is het aan te bevelen een proefvlak aan te
brengen. Raadpleeg bij twijfel onze technische dienst.
 Voorbehandeld houtwerk dient uiterlijk binnen een maand te worden
afgewerkt.
VEILIGHEIDSINFORMATIE

 EU grenswaarde voor het product (2010/cat. A/h): 750 g/l. Dit product bevat
max. 750 g/l.
 Buiten bereik van kinderen bewaren.
 Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsbeschermingsmiddel
dragen.
 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
 Restanten afvoeren als klein chemisch afval.
 Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het
veiligheidsinformatieblad.
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