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KombiTherm Universele Voorstrijkmiddel 
KombiTherm Universele voorstrijkmiddel bestaat uit Copolymeer-Dispersie, Titaandioxide, 
Calciumcarbonaten, Silicaten, kwartszand, additieven en conserveringsmiddel. 
KombiTherm Universele voorstrijkmiddel is een kant-en-klaar, wit voorstrijkmiddel, voor 
eindafwerking in binnen- en buitenafwerking. 

Toepassingsgebieden
KombiTherm Universele voorstrijkmiddel is het ideale voorstrijkmiddel op kalk,- kalk-cement, en gipsachtige 
ondergronden, beton, kalkzandsteen, maar ook KombiTherm Hecht- en grondmortels van het KombiTherm 
BGIsysteem als tussenlaag voor mineralen en pasteuze afwerkmortels van KombiTherm.

Ondergrond
De ondergrond moet schoon, droog, stevig, draagkrachtig en zonder uitslaan (zweten) en film-vormende 
scheidingsmiddelen zijn.

Verwerking
Sterk zuigende, bijvoorbeeld licht zanderige ondergronden moeten van tevoren met KombiTherm Diepgrondering 
LF voorbehandeld worden. KombiTherm Universele voorstrijk wordt onverdund met een borstel, verfroller 
of daarvoor in de handel zijnde spuitmachines gelijkmatig opgezet. Na droging (ca. 24 uur, afhankelijk van 
omstandigheden) kan de eindafwerking erop gezet worden en worden afgewerkt. 

Verbruik
Toepassing
Emmer 6Kg    ca. 0,3 kg/m²   ca. 20 m²
Emmer 20 Kg    ca. 0,3 kg/m²   ca.67 m²
Kleur    Wit

Opslag
Koel, droog en vorstvrij. Niet direct in de zon zetten. In goed afgesloten emmer is het product 12 maanden houdbaar.

Afleveringsvorm
In emmers á 6kg    Artikel-Nr. 00101843   60 emmers/pallet
In emmers á 20 Kg    Artikel-Nr. 00101840   24 emmers/pallet

Veiligheidsadviezen
Dit product bevat geen gevaarlijke stoffen. Spetters in ogen of op de huid vermijden, indien het toch gebeurt met 
voldoende water spoelen. Gegevens ter indeling en aanduiding van het product kunt u in het EG-veiligheidsblad 
vinden.

Belangrijk
De vers aangebrachte voorstrijk moet, door geschikte materialen, tegen de zon, wind, hoge temperaturen, 
slagregen en vorstinwerking worden beschermd. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de 
verhardingstijd duidelijk verlengen. Niet verwerken bij lucht- en constructietemperaturen onder +5 °C en te 
verwachten nachtvorsten. Reinig het gereedschap direct na gebruik. Aangrenzende delen (glas, keramiek, hout, 
metaal etc.) voor de verwerking afdekken en afplakken.

Afvoer
Alleen volledig leeg gemaakte emmers kunnen bij de recycling worden ingeleverd.

Technisch merkblad
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Kwaliteit
Al onze producten worden in het laboratorium voortdurend zelfstandig en extern bewaakt. Bovengenoemde 
uitvoeringen dienen als advies en baseren zich op de beste huidige kennis. De algemene geldigheid van de 
afzonderlijke adviezen moet echter als bindend worden uitgesloten omdat de toepassing en verwerkingsmethoden 
buiten onze invloed liggen en de verschillende staat van de ondergronden telkens een afstemming volgens 
vakkundige- en ambachtelijke gezichtspunten vereist. De geldende normen, certificaten en richtlijnen dienen 
steeds in acht te worden genomen. Ons vakkundig adviescentrum staat voor alle verdere technische vragen voor  
u klaar.


