
 

De doeltreffendheid van onze systemen is gebaseerd op materiaalontwikkelingen van de grondstoffenleveranciers en onze praktijkervaringen. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk zijn 
voor het volgens die systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat bepaald wordt door de staat van de ondergronden en andere factoren, die buiten onze controle vallen. 
Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische merkbladen ongeldig  
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VOORSTRIJKMIDDEL (transparant) 

Omschrijving: 
Kleurloze primer voor het behandelen van sterk zuigende 
ondergronden. Zorgt voor een betere hechting en vergroot 
het uitstrijkvermogen bij afwerking met muurverf. 
Oplosmiddelvrij, reukarm, en sneldrogend.  
Voor binnen. 
 
Toepassing: Als onderlaag voor zuigende ondergronden, 
die nadien behandeld worden met sierpleister of latexverf. 
Bij een sierpleister afwerking te gebruiken bij nieuw pleister- 
of stucwerk. Bij een latexafwerking toe te passen op alle 
pleisterwerk, gipsplaat, baksteen, e.d. 
 
Eigenschappen: 
- Goede hechting 
- Reukarm 
- Sneldrogend 
- Vermindert de zuiging van de ondergrond 
- Zorgt bij een latexafwerking voor een groter  
  uitstrijkvermogen van de verf 
 
Kleur: Melkachtig wit, droogt kleurloos op. 
 
Verwerking: Schudden en roeren voor gebruik. Niet 
verdunnen. In 1 laag aanbrengen met een vachtroller of 
blokkwast. Indien 10 sec. na het aanbrengen filmvorming 
ontstaat (glanzende plekken) deze direct verwijderen met 
een vochtige spons. Niet in natte ruimtes toepassen. Dan 
bij voorkeur behandelen met muurprimer of verdunde 
muurverf. 
 
Let op: Gebruik geen Voorstrijkmiddel op niet-zuigende 
ondergronden! 
(Test de ondergrond door wat water tegen de muur te 
sprenkelen. Zuigt het water direct in de muur, dan is het 
een zuigende ondergrond. Loopt het water van de muur af, 
dan is de ondergrond niet zuigend.) 
 
Verbruik: ca. 10-15m²/ltr, afhankelijk van de zuiging van de 
ondergrond. 
 
Droogtijd bij 23°C. en rel. vochtigheid 65%:  
Droog na ca. 2 uur. Afwerking na volledige uitharding na ca. 
6 uur. 
 
SYSTEEM-OPBOUW 
 
Ondergrond: Moet draagkrachtig, vlak, schoon, droog, 
stof- en vetvrij zijn. Scheuren en barsten repareren. 
Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en herstellen.  
 
Nieuw pleisterwerk bij sierpleister- en latexafwerking: 
Voorbehandelen met SPS Voorstrijkmiddel. 
 
Bestaand pleisterwerk bij latexafwerking: Reinigen met 
water en ontvettingsmiddel, dan voorbehandelen met SPS 
Voorstrijkmiddel. 
 
Gas (cellen) beton bij latexafwerking: Voorbehandelen 
met (2 lagen) SPS Voorstrijkmiddel. 
 
Gipskartonplaten bij latexafwerking: Indien gewenst 
eerst naden beplakken met pleistergaas en vullen met een 
daarvoor geschikt vulmiddel. Na droging voorbehandelen 
met SPS Voorstrijkmiddel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNISCHE GEGEVENS 
 
Bindmiddel:   Kunstharsdispersie 
 
Oplosmiddel:   Water 
 
Vaste bestanddelen:  7,5 v/v % 
 
S.M.:    ca. 1,00 g/ml 
 
Viscositeit:   20 Sec. din/cup 4 @ 20°C 
 
Tint:    Melkwit. Na droging kleurloos 
 
Verdunning:   Niet verdunnen 
 
Gevarenklasse:   zie MSDS  
 
Reinigen gereedschap:  Water en zeep 
 
Prestaties: Zorgt voor een betere hechting op de 
ondergrond. Vergemakkelijkt het aanbrengen van de 
volgende lagen en verhoogt het rendement. 
 
Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele 
verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats. 
 
Algemeen: Niet verwerken bij temperaturen lager dan 
+8°C. Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 
weken laten uitharden. Ventileren tijdens- en na gebruik. 
 
Restanten: De stof en de verpakking naar inzamelpunt 
voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. 

 


