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GECONCENTREERD FIXEERMIDDEL OP WATERBASIS

KENMERKEN

BESCHRIJVING     Geconcentreerde primer op waterbasis voor gevels

EIGENSCHAPPEN ▪ Uitstekende consolidering en gelijkmatige absorptie van de gevel
▪ Voor binnen en buitenmuren, op basis van acrylcopolymeren in waterige

emulsie
▪ Kan ingekleurd worden met de PAS-COL kleurpasta's met een maximum van

8% in gewicht, voorafgaand aanhet verdunnen, om de kleurtoon van de
ondergrond gelijkmatiger te maken, en om de behandelde zones zichtbaar te
maken

TOEPASSING ▪ Binnen- en buitenmuren.

▪ Nieuwe homogene muren, homogeen, vlak afgewerkt, ook licht verpoederend.
▪ Cement- en bastaardpleisters, reeds overschilderd of gedeeltelijk verweerd of

verpoederend.

▪ Oude verven of muurbekledingen.

KLEUREN ▪ IMPRIMEL AC is transparant.

CLASSIFICATIE
UNI 8681 

▪ A0.C.0.A.2.FB
▪ Primer voor eenvoudige impregnering van muuroppervlakken, waterige

dispersie, ééncomponent, met fysische droging, opaak, acrilstyreen.

CLASSIFICATIE
VOC (Richtlijn

2004/42/CE) 

▪ Fixerende primer.
▪ EU limietwaarde voor dit product (Cat. A/h): 30 g/L (2010).
▪ IMPRIMEL AC bevat max. 30 g/L di VOC

VERPAKKING    ▪ IMPRIMEL AC is verkrijgbaar in 20, 5 en 1 L.
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TECHNISCHE GEGEVENS
EIGENSCHAPPEN Bij 20°C en 60% R.V. METHODE

Aspect Transparante vloeistof

Volumieke massa 1,00 ÷ 1,05 g/ml UNI 8910 

Viscositeit 4000 ÷ 8000 cps 

Theoretisch verbruik
per laag m2/L

(verdund product)
12,5 ÷ 17,5 ISO 7254 

Vlampunt Niet ontvlambaar UNI 8909 

Shelf life
(koele, beschermde opslag)

Handdroog h

Volledige droging h

Overschilderbaar h

Min 24 maand UNI 10154 

  Max 0,5 

6-8

6-8

TOEPASSINGSVOORSCHRIFTEN
VERDUNNING Verdunning mogelijk tot max 1:5 (1 deel product : 5 delen water) in functie van 

de porositeit en absorptie van de ondergrond of indien de ondergrond licht 
verweerd is.

GEREEDSCHAP ▪ Borstel

ONDERGROND Voorbereiding ondergrond Applicatie

Binnenmuren
op gipsbasis

Eventueel bijwerken met STUCCO PV
voorafgaande aan de behandeling met

IMPRIMEL AC. 24u wachten en 
bijschuren indien nodig.

Goed schudden en één laag 
IMPRIMEL  AC aanbrengen.
Indien ingekleurd met PAS-
COL, zeer goed schudden 
vooraleer te verdunnen en 
tijdens de applicatie.

Nieuwe en 
structureel 

gezonde muren

Grondig reinigen, alle stof verwijderen.

Controleer of de muur perfect droog is.

Eventueel herstellen of plamuren met 
geschikte producten en laten uitharden. 

Oude verven en 
verpoederende 
ondergronden

Controleren of de hechting op de ondergrond 
goed is. Loszittende delen verwijderen, en 

stof of vuil wegnemen. Indien nodig 
bijwerken met geschikte materialen 

voorafgaand aan de behandeling van de 
ondergrond met IMPRIMEL AC en laten 

uitharden. Indien er schimmels aanwezig zijn 
de ondergrond behandelen met een 

schimmelwerend product. IMPRIMEL AC

niet gebruiken op ondergronden waarop 
verfafbijters zijn toegepast.
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REINIGING 
GEREEDSCHAPPEN

Met water, onmiddellijk na gebruik

WAARSCHUWING ▪   Niet toepassen op muren met een oppervlaktetemperatuur van +35°C of indien de
            oppervlakte- of omgevingstemperatuur onder de +5°C kan dalen binnen de 24u na
            applicatie)

▪ de toevoeging van PAS-COL heeft enkel als doel om de behandelde zones zichtbaar
      te maken of om de kleur van de ondergrond lichtjes gelijkmatiger te maken

VEILIGHEID EN
GEZONDHEID 

▪ Raadpleeg de veiligheidsfiche
▪ De veiligheidsvoorschriften voor de gebruiker zijn vermeld in de 

veiligheidsfiche. 
▪ Lege verpakkingen verwerken volgens de lokaal vigerende wetgeving

LASTENBOEK
Fixeermiddel voor binnen- en buitenmuren IMPRIMEL AC Settef, op basis van 
acrylcopolymeren in waterige emulsie, toe te passen in één of twee lagen, 
infunctie van de absorptie, conditie en eigenschappen ivm homogeniteit, met een 
verbruik van +/- 0,07 l/m² per laag door absorptie in de ondergrond. Geschikt voor 
toepassing op cement-, bastsaard- en kalkpleisters of equivalent, binnengips, 
reeds geschilderde of gecoate oppervlakken, eventueel behandeld met een algen- 
of schimmeldodend product.

WAARSCHUWINGEN. Alle hierin vermelde technische indicaties zijn het resultaat van onze beste ervaring, zijn indicatief en vormen geen garantie 
voor resultaten. De gegevens en methoden die op dit gegevensblad worden weergegeven, kunnen op elk moment worden gewijzigd op basis van 
wijzigingen in productietechnologieën. De toepassing van de producten vindt plaats buiten onze controlemogelijkheden en valt daarmee onder de 
exclusieve verantwoordelijkheid van de klant. De technische dienst van de Cromology Italia-spa is beschikbaar voor gebruikers om aanvullende 
informatie te verstrekken aan de hier vermelde. DIT TECHNISCHE BLAD ANNULEERT EN VERVANGT ELKE VORIGE EDITIE.

SETTEF is een merk van: 
Cromology Italia Spa 
Via IV Novembre, 4 
55016 Porcari (LU) Italy 
Tel. 199 119955 – Fax. 199 119977 
www.settef.it 
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