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PRIMERS

CONSOLIDEREND FIXEERMIDDEL VOOR
AFWERKINGEN OP SILOXAANBASIS

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
BESCHRIJVING ANCORALL PRIMER is eenhydrofoberend fixeermiddel op basis 

van acrylsiloxaanhars in waterige emulsie, bestand tegen 
alkalische ondergronden en atmosferische invloeden.

EIGENSCHAPPEN ▪ Omwille van zijn eigenschappen bij uitstek geschikt als fixeermiddel en
als voorbehandeling voor alle ondergronden waarop producten van de
Linea Silossanici als afwerking worden aangebracht.

▪ Dringt diep in de ondergrond door;
▪ Maakt de pleister waterafstotend;
▪ Verhoogt de hechting van de verf

TOEPASSINGSGEBIED ▪ Nieuwe en reeds geschilderde ondergronden

KLASSIFICATIE UNI 8681 ▪ AO.A.O.A.2.FC
Verven voor eenvoudige impregnering van de ondergrond, in
oplossing, eencomponentig, met fysische droging, opaak,
acrylsiloxaan.

KLASSIFICATIE COV

(Richtlijn 2004/42/CE)

▪ Fixerende primer.
▪ Limietwaarden VOC voor Ancorall Primer (cat. A/h): 30 g/L (2010).

Ancorall Primer bevat maximum 30 g/L di VOC.

VERPAKKING ▪ ANCORALL PRIMER is beschikbaar in bussen van 5 en 20 L

TECHNISCHE GEGEVENS
EIGENSCHAP DATA bij 20°C en 60% U.R. METHODE 

Volumieke massa g/ml 0,950  1,050 UNI 8910 

Viscositeit 
Brookfield Cps 

200  300 UNI 2196 

Theoretisch verbruik 
m2/L(verdund product) 10 ÷ 15 ISO 7254 

Vlampunt Niet ontvlambaar UNI 8909 

Shelf Life (droge 
beschermde opslagplaats) 

Minstens 24 maand UNI 10154 

Waterdampdoorlaatbaarheids
weerstand 

µ = 30 DIN 52615 

Capillaire waterabsorptie W: 0,08 Kg/h ½ m2 DIN 52615 
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Handdroog h 1 

Volledig droog h 5 ÷ 6 

Overschilderbaarheid h 24 

Kleur Kleurloos 

Binnen/Buiten Ja/Ja 

Bindmiddel Acrylsiloxaan 

Verdunning % in volume 
toepassing rol Max 1:1 

Verdunning % in volume 
toepassing borstel Max 1:1 

Verdunning % in volume 
toepassing spuiten 

Max 1:1 

TOEPASSING
VERDUNNING Met water 

TOEPASSINGS-
GEREEDSCHAP 

Rol of borstel 

ONDERGROND Voorbereiding ondergrond TOEPASSING 

Nieuwe 
ondergronden

Borstel het oppervlak grondig om alle 
sporen van vuil, losse onderdelen en 
eventuele uitbloeiingen te verwijderen
Stof het oppervlak af, controleer of de 
ondergrond perfect droog is en ga 
verder met het aanbrengen van een 
laag ANCORALL PRIMER

ANCORALL PRIMER verdunnen tot 
max. 1: 1 met water volgens de 
absorptie van de ondergrond en 
klimatologische omstandigheden. 
Breng een laag product aan met een 
rol, borstel of sprayer totdat de 
ondergrond volledig is geïmpregneerd.
Wacht minimaal 24 uur voordat u de 
afwerkingsproducten aanbrengt.
Gereedschap direct na gebruik met 
water wassen

Geschilderde 
ondergronden

Verwijder oude verven of synthetische 
coatings volledig en spoel het 
oppervlak grondig. Regel eventuele 
onvolkomenheden met cementmortel 
en laat de behandelde delen rijpen. 
Controleer of de muur perfect droog is 
en breng vervolgens een laag product 
aan 

REINIGEN GEREEDSCHAP Met water

WAARSCHUWINGEN ▪ Om een optimaal resultaat te verkrijgen en de juiste verdeling van het 
product over het behandelde oppervlak te controleren, wordt 
aangeraden om een kleine hoeveelheid muurverf toe te voegen aan 
ANCORALL PRIMER, dat kleurloos is. Op deze manier vermijd je dat 
bepaalde zones niet behandeld worden.
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▪ Niet aanbrengen op ondergronden die zijn blootgesteld aan direct
zonlicht of harde wind.

▪ Niet aanbrengen bij temperaturen onder + 5 ° C of boven + 35 ° C.
▪ Bewaar het product in de originele verpakking, goed gesloten en

beschermd tegen vorst bij temperaturen tussen + 5 ° C en + 30 ° C.
PRECAUZIONI DI 

SICUREZZA 
▪ Bescherm uw ogen tijdens gebruik en in geval van contact met veel

water wassen en raadpleeg uw arts.
▪ De veiligheidsinformatie voor de gebruiker staat in het

veiligheidsinformatieblad.
▪ Lege containers of met lichte sporen van gedroogde productfilm moeten

worden afgevoerd in overeenstemming met de lokale regelgeving.
▪ Neem bij het gebruik van het product de normale voorzorgsmaatregelen

in acht, zoals het dragen van geschikte handschoenen en kleding.

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.

Servizio, qualità e cortesia 

  Lun-Ven 8:30-17:30 




