Primer en toplaag in één – watergedragen

Hecht- en isoleerprimer - watergedragen

Bescherming van de droge film tegen aantasting door schimmels

Primer en isolator voor alle ondergronden en toepassingen

• Voor gebruik binnen

• Primer en toplaag in één

• Ideaal voor vochtige
ruimtes

• Duurzame satijn of
satijnglanzende afwerking

• Uitstekende hechting
• Sneldrogend-geurarm

• Voor gebruik binnen en
buiten

• Isoleert vlekken, graffiti en
looizuurvlekken

• Sluit poreuze
ondergronden af

• Roestwerend - uitstekend
voor nieuw metaal

• Hecht op elk oppervlak
zonder opschuren

• Droog in 30 minuten,
overschilderbaar na 1 uur

maakt het u
gemakkelijk !
Herschilderen van keukenkasten - Begin met
het verwijderen van alle deuren, schuiven,
hendels en ijzerwaren. Veeg de oppervlakken
schoon en laat ze opdrogen. Grond met één laag
B-I-N® Hecht- en isoleerprimer om een stevige
basis voor de bovenlaag te creëren, donkere
vlekken of kleuren te isoleren en bloedende
knoesten en harsstrepen af te dekken. B-I-N®
droogt sneller dan eender welke primer op
water- of solventbasis. Laat B-I-N® ongeveer een
uur drogen en breng daarna twee lagen van de
eindafwerking aan in de kleur van uw keuze.
Schilderen van dichte, glanzende oppervlak–
ken - Vooraleer u bv. afbouwelementen in vinyl,
smeedijzer, metalen buizen, glanzende lambri
seringen, badkamertegels of andere dichte,
glanzende ondergronden kunt beginnen te
schilderen, brengt u eerst een laag ZINSSER®
hecht- en isoleerprimer aan. Onze producten
zijn speciaal geformuleerd om zich te hechten
op harde, gladde of glanzende oppervlakken
zonder dat deze eerst opgeschuurd hoeven te
worden. Zo vormen ze een uniform oppervlak,
waar
op verf zich kan vasthechten en zich
gelijkmatig kan verspreiden.

Vochtwerende verf – solventgedragen

Hecht- en isoleerprimer – schellak harsen

Bescherming van de droge film tegen aantasting door schimmels

Best presterende hechtprimer en vlekkenisolator

• Voor gebruik binnen en
buiten

• Bestand tegen een
waterdruk van 2.39kg/cm2

• Kan aangebracht worden
op droge, vochtige of
natte ondergronden

• Geurarme
solventgedragen formule

• Ideaal voor kelders

• Voor algemeen gebruik
binnen en het isoleren
van lokale vlekken buiten
• Houdt geuren permanent
tegen

• Hecht op elk oppervlak
zonder opschuren
• Droogt bliksemsnel overschilderbaar
na 45 minuten

Waarom een isolerende
hechtprimer gebruiken?
Primers, vlekkenisolators en probleemoplossers

• Matte verflagen • Blanke gipsplaat • Stucwerk • Beton/
metselwerk • Ruw hout • Verweerd aluminium • Reparaties

Voor een prachtig
resultaat, gebruik...

Voordeel: uniforme kleur en glans in de eindafwerking.

Voor de permanente isolatie van vlekken
• Watervlekken • Bloedende knoesten en harsstrepen •
Looizuur • Nicotine • Meeldauwvlekken • Voedings- en
drankvlekken • Dierenvlekken • Graffiti • Inkt • Potlood
Voordeel: voorkomt dat vlekken door de bovenlaag
doorschemeren en het eindresultaat verknoeien.

Voor het dekken van donkere kleuren
en ondergronden

Schilderen van lambriseringen - Gewone verf
kan niet zomaar op lambriseringen aangebracht
worden. Maak de lambriseringen eerst grondig
schoon om alle was of olie te verwijderen. Vul
nagelgaten en groeven op en schuur alles glad.
Grondeer met een ZINSSER® hecht- en iso
leerprimer om donkere kleuren af te dekken en
om voor een betrouwbare grondlaag voor uw
eindafwerking te zorgen. Werk af met één of
twee lagen kwaliteitsverf.

• Decoratieve kleuren • Faux afwerkingen • Lambriseringen
• Muurbekledingen • Randen • Vervuilde kasten
Voordeel: voorkomt dat kleuren doorschemeren of de
kleur van de bovenlaag veranderen.

Voor een goede hechting op glanzende, moeilijk
beschilderbare oppervlakken zonder opschuren

Tip van de experts: De primers kunnen aangekleurd worden in de richting van
‘de kleur van uw eindafwerking’ zodat u minder verf nodig heeft!

• Uitstekende isolator van
vlekken

Om poreuze ondergronden af te sluiten

• Afgewerkt houtwerk • Oude glanzende verflagen • Glas
• Keramische tegels • Buizen in pvc • Vinylbekleding •
Formica® • Behandelde metalen • Decoratieve tegels
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• Dekt bloedende knoesten
en harsstrepen af

Voordeel: ontwikkelt een sterke, betrouwbare basislaag
voor een prima hechting van uw afwerkingslaag.
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Om de levensduur en duurzaamheid van
uw afwerkingslaag te verlengen

Zinsser® primers en
probleemoplossers!

• Verbetert de flexibiliteit en de hechting van de afwerkingslaag • Voorkomt barsten, afpellen, krijten, afbladderen
en doorbloeden
Voordeel: vermijdt het veelvuldig herschilderen en bijgevolg economisch te werken.

n Metselwerk/beton n Baksteen n Stucwerk n Aluminium

Sluit poreuze ondergronden volledig af

Watervlekken
n

Graffiti

Bloedende knoesten n Zware rook- en brandschade
n Roest n Voeding/drank n Roet
n Bloedend binnenschrijnwerk in cedar/roodhout

Ultra-isolator tegen geurtjes

Blanke gipsplaat

Aluminium bekleding

Matte muurverven n Blank hout
n Metselwerk/beton n Stucwerk

Brandschade
Duffe schimmel en meeldauw
n Dierengeurtjes n Mottenballen
n Openhaardgeurtjes n Nicotine

n

Hecht zich vast op moeilijk beschilderbare oppervlakken zonder opschuren

Isoleren van plaatselijke vlekken

Interieurverf die zichzelf beschemt tegen
aantasting door schimmels en zorgt ervoor
dat plafonds, muren, afwerkingen en andere
overschilderbare ondergronden binnen er
mooi blijven uitzien. Perma-White® is ideaal voor zones
waar een permanente hoge vochtigheid is, frequente
temperatuurschommelingen of andere omstandigheden
die de groei van schimmel zouden kunnen bevorderen
en de verflaag zouden kunnen aantasten. Badkamers,
keukens, wasplaatsen,... Perma-White® is niet allen geschikt
voor woningen, maar is ook de ideale oplossing voor
hotels, scholen,...

Primer en toplaag in één

Watertite® vochtwerende verf houdt
vocht buiten en beschermt de droge
film tegen aantasting door schimmels. In
tegenstelling tot andere vochtwerende
verven kan Watertite® op droge, vochtige
of natte ondergronden worden aangebracht, zodat
vochtproblemen onmiddellijk worden aangepakt.
Watertite® werkt met een unieke solventgedragen
formule die een heel geavanceerd vochtwerend hars
met Portland-cement combineert en op die manier
een coating creëert die bestand is tegen een waterdruk
van 2.39 kg/cm2. Het product hecht zich op eender
welke gemetselde ondergrond binnen of buiten, boven
en onder straatniveau en het is zo geformuleerd dat
terugkerende zoutvorming op beton en bakstenen
voorkomt.

Houdt het vocht buiten

Bulls Eye®
123

Vochtwerende verf

watertite®

Vinylbekleding/shutters

perma-white®

Buitenhout

Uitstekende vlekkenisolator

Solventgedragen

Interieurverf voor
vochtige ruimtes

Super isolerende hechtprimer. Met zijn 100%
wit gepigmenteerde schellak dekt B-I-N®
de ergste vlekken af, isoleert hij de sterkste
geuren, heeft hij een uitzonderlijke hechting
op glanzende en gesloten oppervlakken.
B-I-N® isoleert bloedende houtknoesten en
harsstrepen, vetvlekken en brandgeuren en
isoleert nieuw hout. Hij werkt uitstekend als algemene
primer en als primer voor het gronden van vlekken. Geen
enkele primer is zo doeltreffend of droogt zo snel als B-I-N®.

Isolerende en sneldrogende universele
hechtprimer op basis van watergedragen
acrylharsen. Bulls Eye 1-2-3® is een voortreffelijke
allround primer die uitermate geschikt is voor
alle ondergronden binnen en buiten. Zijn
unieke acrylformule hecht zich vast op de
meeste glanzende oppervlakken en voorkomt
dat moeilijke vlekken nog kunnen doorschemeren op uw
geschilderde binnen- en buitenopervlakken.

Flexibel - Ademend - Duurzaam

Watergedragen

B-I-N® *

Schellakharsen

B-I-N®

Bulls Eye 1-2-3®

Watergedragen

Gipsplaat

X

X

Lambrisering / Nieuw hout / Raamkozijn

X

X

Meubel zonder eindlaag

X

X

Triplex / Multiplex

X

X

Keramische tegels

X

X

Formica

X

X

Product Selector

Aanbevolen toepassingen
BINNENOPPERVLAKKEN

®

X

Glas / PVC
Plafondplaten met vochtplekken

X
X

Cement / Metselwerk (volledig uitgehard)
Reparatiemortel

X
X

Behandeld beton

X

Gegalvaniseerd metaal
Chroom / Aluminium / Roestvrij staal / Inox

X

Messing / Koper

X

Lood

X

Rubber (hard)

X

Alkyd verven

X

X
X
X
X

Polyester
BUITENOPPERVLAKKEN
Plafonds

Muren

Cementvloeren

Kelders

Ideaal voor vochtige ruimtes

Buiten

Hout

X

X

Multiplex / Spaanplaat

X

Metselwerk/Stuc/Beton/Cementblokken (uitgehard)

X

Baksteen

X
X

Gegalvaniseerd metaal
Koper

X

Aluminium

X

X

VLEKKEN & GEURTJES
Keramische tegels

Lambriseringen

Formica® n Glas n Buizen in PVC
n Metalen deuren n Regengoten/afvoerpijpen
n

n

n

Scholen

Bedrijven n Hotels n Ziekenhuizen

Badkamers

n

Sierlijsten & deuren
Keukenkasten
Planken n Lambriseringen n Blank hout n Tegels n
Metaal n Geverniste sierlijsten n Formica®

Muren van poolhuizen

Scholen

Omheiningen

Tuinmuren

Binnen

Zeer duurzaam

Best voor boven/onder
glanzende verven

Geurarm - Reinigbaar met water en zeep

Thuis

Vulmiddelreparaties
Bloedende knoesten
Blank hout n Vette, olieachtige zones n Make-up
n Inkt en potloodvlekken

Hotels

Droge ondergrond

Vochtige ondergrond

Brand- & nicotinevlekken

X

Watervlekken

X

Knopen (harssporen)

X

Lippenstift / Krijtsporen / Balpen / Viltstift

X

Teer / Asfalt

X

Creosoot

X

Graffiti

X

Kopervlekken

X

Roestvlekken

X

X
X
X

* Buiten gebruik je B-I-N® enkel voor het isoleren van lokale vlekken.
Raadpleeg de technische fiche (www.mathyspaints.eu). Veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar.

