
 

 

 

 

 

 

 

Toepassing
Voorstrijkmiddel voor onbehandelde en met muurverf behandelde ondergronden voor vermindering van 
zuiging en verbetering van hechting.

 

Ondergronden

Muren, plafonds en minerale ondergronden.

 

Eigenschappen

• Egaliseert en vermindert de zuigkracht van de ondergrond.
• Fixeert de ondergrond door zijn diep indringende eigenschap.
• Kleurloos en reukarm.
• Weekmakervrij

  

Opslag In originele gesloten verpakking op koele, droge en vorstvrije plaats.

Glansgraad Mat

Pigment Geen: transparant

Oplosmiddelgehalte
EU-grenswaarde voor dit product (productcategorie A/a):  30 g/L 
(2010) dit product bevat < 1 g/L VOC

Kleurenassortiment Transparant na droging

Verpakking 1 + 10 liter

Vaste stofgehalte Volume ca. 22%. Gewicht ca. 30% 

 

Herbol Putzgrund 
Waterverdunbaar, diepindringend 
fixeermiddel  
Waterverdunbaar, weekmakervrij, diepindringend concentraat voor 
minerale ondergronden. 



Spuithoek: 40-80°

Druk: ca 140 à 180 bar afhankelijk van debiet. 

Spuitgegevens Airless
Verdunning: 1:1 tot 1:3 met water, afhankelijk van de zuigkracht van 
de ondergrond. 

Pistoolfilter: 60

Spuitkop: vanaf 0.011 inch. 

Verwerkingsgegevens

Verwerkingsmethode Kwast, rol of spuit (ook airless)

Verwerkingscondities
Verwerkingstemperatuur: minimaal 5°C           
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.

Theoretisch rendement Kwast / rol:

Verdunning/
reiniging gereedschap 

Met water 

Droging bij 23°C/ 50% RV Overschilderbaar: na ca. 3 - 4 uur.

Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond wordt Herbol-Putzgrund 
verdund met water:

In sommige gevallen kan men gaan tot de verhouding 1:3 (Herbol-
Putzgrund / water)

Meestal 1:1 met water

6 à 20 m²/L 

Het verbruik per m² is zeer sterk afhankelijk van de zuiging van de 
ondergrond.

 



Afwerking Afwerken met een Herbol muurverf tot volledig dekkend.

Systeemopbouw

Voorbehandeling
Ondergrond grondig reinigen en ontdoen van loszittend materiaal. Niet 
intact zijnde lagen, verwijderen. Nieuw pleisterwerk minstens 2 tot 4 
weken onbehandeld laten.

Grondering

Samenhangend, vast, normaal zuigend pleisterwerk, goed hechtende 
matte oude lagen zonder grondlaag behandelen met Herbol Polarit 
Innensiloxan. Poederend, sterk zuigend of poreus pleisterwerk, 
gipskarton, beton (binnen), kalkzandsteen voorbehandelen met Herbol 
Putzgrund. Nicotine aanslag, roet- en vetvlekken met water met daarin 
een vetoplossend hiushoudreiningingsmiddel te verwijderen en goed 
laten drogen. Bij watervlekken de oorzaak wegnemen, vlekken laten 
drogen en droog afborstelen.

 

 

 

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en 
proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit 
impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor 
gebruik van onze producten.  
 
Informeer of er geen recentere versie van de Product Informatie is 
uitgegeven. 
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