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OMNIPRIM
Grondverf op waterbasis

Algemeen
De Pure & Original OmniPrim is een hoogwaardig universele acryllak als grondlaag voor binnen en buiten met 
bijzonder goede hechting en vloei. 
Inzetbaar als grondverf op oude verf- en laklagen, hard PVC en zinken oppervlaktes, NE-materialen, hout en 
riskante soorten ondergrond, alvorens deze af te lakken met Pure & Original lak producten. Pure & Original 
OmniPrim stopt verder ook de bloeding van het hout.

De voornaamste kenmerken zijn
• Met water te verdunnen
• Milieusparend en geurloos
• Weervast
• Waterdamp doorlatend
• Schrobvast conform norm DIN 53778
• Vergeelt niet
• Gemakkelijk te verwerken
• Vroege water resistentie
• Zeer goede natte hechting
• Blok-resistent / geen doorbloeding

Toepassing 
• Aluminium
• Houten panelen
• Aluminium
• Zink
• Hard PVC
• Hout
• Oude verf- en laklagen
• Gladde harde oppervlaktes

Voorbereiding
De meeste verfproblemen komen door een slechte 
voorbereiding of applicatie. Het te schilderen  
oppervlak dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. 
Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het 
verfsysteem in langdurige bescherming. 

1. Verwijder alle losse gekraakte verflagen. 
2. Al geschilderde ondergronden reinigen met  
Pure & Original Super Cleaner. 

Ondergrond hout: schuren en harsbloedingen  
verwijderen. Vette tropische houtsoorten zeer 
goed ontvetten met Pure & Original Super Cleaner.  
Verweerde houtlagen tot op het gezonde hout schuren.

Ondergrond oude verflagen: goed reinigen en schuren 
(korrel 180 of fijner). Niet goed hechtende verf  
volledig verwijderen. Afgebeten lagen zeer goed  
naspoelen met water en laten drogen.

Ondergrond verzinkte oppervlaktes met  
ammoniakwater reinigen en schuren. Dan nawassen  
met schoon water.

Ondergrond aluminium: op de voor dit materiaal  
geëigende manier reinigen.

Ondergrond hard PVC: reinigen en grondig schuren 
(korrel 180 of fijner). Harde oppervlaktes zeer goed 
reinigen.

Ondergrond geschilderd metaal en oude  
verflagen die niet goed hechten: volledig verwijderen 
en goed schuren. ijzerhoudend metaal, indien nodig,  
ontroesten en voorstrijken met ijzermenie.

Ondergrond houtvezel-, spaan-, en multiplex- 
platen ongeschilderd: grondig opschuren, reinigen en  
stofvrij maken.

Ondergrond radiatoren: grondig reinigen en indien 
nodig ontroesten. 

Afwerking
Afwerklaag aanbrengen met Pure & Original  
producten.
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Aanbrengcondities
Breng de verf aan met een langharige kwast, roller of  
airless. Verdunning max. 10%. Schilder niet 
in direct zonlicht. Schilder vanuit een droog  
oppervlak naar een nat, reeds geschilderd oppervlak. 
Voor gebruik goed roeren.
Druk Airless;    100 - 130 bar 
Tip;     0,028” - 0,038” 
Hoek;     25° - 40° 

Verdunning
Kwast of roller;  5%
Spuitapratuur hoge druk; 5%
Airless;   5%
Lage druk;   5 - 10%

Temperatuur: >3°C, <35°C 
(lucht, oppervlak en materiaal). 
Relatieve vochtigheid: 85% max.

Kleuren
Zijn volgens de Pure & Original kleurenkaart, maar 
de verf is ook leverbaar op aanvraag in o.a. de RAL 
kleuren.

Verpakking
leverbaar in 1L en 2,5L.
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Reiniging
Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik 
met zeep en water.
Het is aangeraden uw materiaal te  
reinigen met White Spirit om zo roestvorming van uw  
gereedschap te vermijden. Lees de  
veiligheidsvoorschriften van de White Spirit voor  
gebruik. 

Basisgegevens bij 20º C witte verf
Soortelijk gewicht;   1,35 g/cm³ 
Vaste stofgehalte;   +/- 53 gew%
Theoretisch rendement;  10 - 12 m²/L
Droogtijd;    stofvrij 1 - 2 uur
Overschilderbaar;   na min. 4 uur
Doorhardtijd;   3 - 12 dagen
Vlampunt;    Geen
pH;    7 - 9

EU-grenswaarde: VOS klasse A/i. Dit product bevat  
max. 30 gr/l VOS.

Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een 
vorstvrije plaats: 6 tot 12 maanden.

Technische raadgevingen
Niet alle in de praktijk voorkomende  ondergronden 
en hun voorbehandeling kunnen in dit  technisch 
 informatieblad opgenomen worden. Het is  daarom 
raadzaam bij specifieke situaties uw  leverancier te 
 raadplegen. 
Deze technische informatie werd  samengesteld naar 
de jongste verftechniek.  Aansprakelijkheid voor de 
 algemene geldigheid van deze  aanwijzingen moet worden 
afgewezen, daar toepassing en  verwerkingsmethoden 
buiten onze invloed liggen en grote verschillen in 
de aard van de ondergrond steeds een aanpassing 
van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige  
verwerker vragen. 

Veiligheid
De verf is irriterend voor de huid en ogen. In geval 
van contact, overvloedig spoelen met water en  
direct een arts consulteren. De verf buiten bereik van  
kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie  
tijdens het verwerken en drogen. 
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