Technische gegevens
• Wit gepigmenteerde, watergedragen
gemodificeerde acrylaatprimer
• Isolerende universele hechtprimer

Bulls Eye 1-2-3® Plus

• Snelle droogtijd
kleefvrij na 30 min.
overschilderbaar na 60 min.

DE WATERGEDRAGEN PRIMER
VOOR EEN GEWELDIG RESULTAAT
OP BIJNA ELKE ONDERGROND !
Bulls Eye 1-2-3® Plus is een geavanceerde
watergedragen primer van de nieuwe ge
neratie. Hij biedt een ongeloofelijk vlekisole
rend vermogen met een korte droogtijd, een
buitengewone vloei en een voortreffelijke
hechting.
4 Primer voor elk project

HEB JIJ TIJD VOOR

• Rendement : 10m /L
2

EEN ANDERE PRIMER ?

• Kleur : Wit & pasteltinten
(max. 1% universele kleurpasta’s)

ÉÉN PRIMER
ALLE PROJECTEN

• Overschilderbaar met alle bouwverven

Uw verdeler :

4 Binnen & buiten
4 Hecht op de meeste ondergronden
	- binnen & buiten

4 Fixeert poederende ondergronden
4 Sluit poreuze ondergronden af
4 Isoleert vlekken, ZELFS water- & roetvlekken
(geen andere primer als deze op de markt)
overschilderbaar na 1u

4 12,5 pH: alkaliresistent
4 Ultralaag VOS gehalte
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4 Droog in 30 min.,

UITZONDERLIJKE HECHTING

PRESTATIES VAN EEN
SOLVENTGEDRAGEN PRIMER IN EEN
GEAVANCEERDE WATERGEDRAGEN FORMULE
Bulls Eye 1-2-3® Plus beschikt over unieke ei
genschappen door het gebruik van kationische
polymeertechnologie. Hierdoor krijgt deze
primer de prestaties van een solventgedragen
formule:
4 Isolatie van vlekken, zelfs wateren roetvlekken
4 Uitzonderlijke waterbestendigheid
4 Bijzonder goede hechting
DÉ PRIMER VOOR ALLE PROJECTEN
BINNEN ÉN BUITEN
Gebruik de primer op binnen- én buitenmuren,
plafonds, deuren, nieuwe of eerder geschil
derde gipsplaten, nieuw of eerder geschilderd
hout, glanzende oppervlakken, keramische
tegels, glas,...
U hoeft zich geen zorgen meer te maken
over welke primer u moet gebruiken, ...

Met Bulls Eye 1-2-3 Plus zit u
altijd goed !
®

Een primer met
een plus !

Bulls Eye 1-2-3® Plus hecht op glanzende
ondergronden zoals hoogglanslakken, was
vrije vernissen en beitsen, Formica®, PVC,
glasvezel, vinyl en zelfs keramische tegels.
En dit zonder eerst op te schuren of te ont
glanzen. Gewoon reinigen en de grondlaag
aanbrengen.
ISOLEERT VLEKKEN,
ZELFS WATER- EN ROETVLEKKEN
Bulls Eye 1-2-3® Plus blokkeert wateroplos
bare vlekken zoals een solventgedragen
primer. Maar hij isoleert ook olie-oplosbare
vlekken zodat je maar één primer nodig hebt
voor een project. Hij fixeert poreuze onder
gronden en blokkeert de meeste vlekken in
de primerfilm – water, graffiti, markers (per
manente en watergedragen) vet, ceder en
redwood taninnes, creosoot, sigarettenrook,
roet, rookschade en asfaltvlekken.
ZEER SNELLE DROOGTIJD,
ULTRALAGE VOS
Droog in 30 minuten, overschilderbaar na 1
uur. De Bulls Eye 1-2-3® Plus heeft een zeer
snelle droogtijd waardoor u uw projecten
sneller kan afwerken. Als bijkomend voor
deel heeft de primer een ultralage VOS, wat
positief is voor mens en natuur.
ALKALIBESTENDIG
De Bulls Eye 1-2-3® Plus kan worden ge
bruikt op oppervlakken met een pH tot 12,5.

