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Groep : Impregneermiddelen 
   
Omschrijving : Een sneldrogend, watergedragen en geurarm voorstrijkmiddel ter 

vermindering van de zuiging van poreuze ondergronden op basis van 
kunstharsdispersie 

   
Eigenschappen : - Heft zuigingsverschillen op in poreuze ondergronden 

- Speciaal geschikt voor gasbeton en onbehandeld metselwerk 
- Snelle droging 
- Voor zowel binnen als buiten  
- Ademend 
- Geen hinderlijke geur 
- Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan arbo 

   
Toepassing : Zowel binnen als buiten op zuigende ondergronden, bestaande 

poreuze muren of plafonds en bestaande poreuze verflagen. 
Voorbehandeling met FLUWEX VS voorstrijkmiddel verbetert de 
hechting op de ondergrond en vermindert kleur- en glansverschillen 
in de afwerklaag. 

   
Werkschema : Bestaand verfsysteem (dispersie) 

- Slecht hechtende stuc- en verflagen volledig verwijderen. Scheuren 
e.d. uithalen.  

- Ondergrond ontdoen van verontreinigingen zoals vuil, vet, stof en 
algen. 

- Oneffenheden en scheuren repareren met een geschikt reparatie-
middel.  

- Sterk zuigende ondergronden voorstrijken met FLUWEX VS 
voorstrijkmiddel. Voor poederende ondergronden wordt FLUWEX 
FG fixeermiddel aanbevolen. 

- Afwerken met FLUWEX muurverf (zie product-informatieblad). 
 
Onbehandelde ondergrond 
- Ondergrond ontdoen van verontreinigingen zoals vuil, vet, stof, 

betonslikhuid en algen. 
- Oneffenheden en scheuren repareren met een geschikt reparatie-

middel.  
- Sterk zuigende ondergronden voorstrijken met FLUWEX VS 

voorstrijkmiddel. Voor poederende ondergronden wordt FLUWEX 
FG fixeermiddel aanbevolen. 

- Afwerken met FLUWEX muurverf (zie product-informatieblad). 
   
Verpakking : 2½, 5 en 10 kg 
   
TECHNISCHE GEGEVENS 
   
Verwerking : Goede verwerking met kwast (ondergrond goed verzadigen) en goed  
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verspuitbaar met de luchtverfspuit. 
Verwerkingsomstandigheden : Niet beneden 8 C verwerken 
Droogtijden : Bij 20 C, 65% RV: 

- Stofdroog en kleefvrij : na 3 uur 
- Overschilderbaar    : na 6 uur 

Overschilderbaar : Uitstekend overschilderbaar met vrijwel iedere dispersieverf. 
Vochtgehalte ondergrond maximaal 5%. 

Dichtheid : 1,1 kg/dm
3
 

Vaste stofgehalte : 22% (v/v) 
Viscositeit : Dun vloeibaar; ca. 50 sec. Din cup 4 mm bij 20 C 
Verdunning : Spuitverwerking: 

- Spuitklaar 
Kwastverwerking: 
-  Wordt strijkklaar geleverd  
Gereedschap e.d. reinigen met water 

Rendement : 7 - 13 m
2
 per kg. Het rendement is afhankelijk van de zuiging en 

structuur van de ondergrond. 
Glansgraad : Eiglans 
Houdbaarheid  : Tenminste 1 jaar, indien opgeslagen op een koele plaats in goed 

gesloten verpakking (vorstvrij). 
Kleur : Transparant wit 
 


