
PRODUCTOMSCHRIJVING
Een voorstrijkmiddel op acrylaat basis voor wand- en vloertegelwerk, 
egaliseren en uitvlakken.

TOEPASSINGSGEBIED
Speciaal bedoeld als voorstrijkmiddel op alle absorberende ondergronden 
zoals beton, cement, gips, kalkzandsteen en gipskartonplaten. Toepas-
baar onder alle soorten wand- en vloertegelwerk. Ook toepasbaar als 
voorstrijkmiddel voor egaliseren van vloeren (zie verwerking) en uitvlak-
ken van wanden. ProOne Voorstrijkmiddel dringt diep in de ondergrond 
door en verbetert daardoor de hechting en vermindert de zuiging.

LEVERINGSVORM
Flessen van 1 liter en jerrycans van 5 liter

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerken Waarden

Basis Acrylaatdispersie

Kleur Lichtpaars

Verbruik Ca. 150 g/m2 afhankelijk van het 
absorptievermogen van de ondergrond

Verwerkingstemperatuur ≥ 5°C

Houdbaarheid In originele, ongeopende verpakking 
minimaal 12 maanden houdbaar. 
Dit product moet vorstvrij worden 
opgeslagen en getransporteerd.

Bewaren open verpakking Aangebroken verpakkingen onmiddellijk 
na gebruik goed afsluiten om uitdroging 
te voorkomen.

PRODUCTBLAD
PRO-ONE VOORSTRIJKMIDDEL 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
•  Gebruiksklaar
•  Sneldrogend
•  Voor alle absorberende ondergronden
•  Lichtpaars

VOORBEHANDELEN ONDERGROND
De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, scheurvrij,  
stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig 
beïnvloeden.

VERWERKING
Het voorstrijkmiddel gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen met 
een roller, blokkwast of spuit. De droogtijd bedraagt, afhankelijk 
van de omgevingscondities, 1 à 2 uur. Het tegelwerk, of de 
cementgebonden uitvlakmortel kan daarna op de gebruikelijke manier 
aangebracht worden. In geval van egaliseren na het aanbrengen van 
de eerste laag voorstrijkmiddel en de bijhorende droogtijd de zuiging 
van de ondergrond beoordelen. Indien de ondergrond nog sterk 
zuigend is dan op dezelfde wijze een tweede laag voorstrijkmiddel 
aanbrengen. Na gebruik gereedschap reinigen met water. 

WAARSCHUWING
•  Draag bij de verwerking van ProOne Voorstrijkmiddel altijd 

beschermende werkkleding
•  Voorkom aanraking met huid en ogen
•  Bevat methylisothiazolinone en chloormethylisothiazolinone.
•  Kan een allergische reactie veroorzaken.
•  Veiligheidsblad op aanvraag beschikbaar of te downloaden via  

www.pro-one.eu/nl.
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Disclaimer
Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom 
van ProOne. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ProOne worden gekopieerd, aan 
derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van 
indicatie en zijn niet uitputtend. ProOne is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden 
of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van 
technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. ProOne behoudt zich 
het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. ProOne is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het 
in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten 
met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het 
product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en 
transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)
voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.


