
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 
 

Verpakking 1 en 5 liter blik 
  *kant en klaar op kleur gemaakt. 
______________________________________________________ 
 

Rendement 10 - 12 m2 / liter 
   *afhankelijk van ondergrond en toepassing. 
______________________________________________________ 
 

Stofdroog 60 - 90 min. 
______________________________________________________ 
 

Overlakbaar 2 - 3 uur 
______________________________________________________ 
 

Dichtheid ca. 1, 03 – 1,25 kg / dm3 
______________________________________________________ 
 

pH waarde ca. 8,5 - 9,0 
______________________________________________________ 
 

Vaste stof gehalte ca. 40 – 50% - EN ISO 3251 (gewicht) 
______________________________________________________ 
 

VOS gehalte < 100 gr/liter -  Voldoet aan ARBO 
______________________________________________________ 
 

Houdbaar 12 maanden 
*mits goed gesloten en koel bewaard

VOORSTRIJK | Product Informatie Blad 

Waterverdunbaar, blank voorstrijkmiddel voor wanden  
en muren, oplosmiddelvrij. Voor binnen. 
 
Eigenschappen 
  - 100% oplosmiddelvrij, mooie glans 
  - Verstevigt en fixeert poederende lagen 
  - Professionele kwaliteit 
  
Profiel  
  MARIL, VOORSTRIJK is een waterverdunbaar blank   
  voorstrijkmiddel voor wanden en muren. Dit product is  
  oplosmiddelvrij. Door de kleine moleculen dringt IMPRIL diep 
in de ondergrond door.MARIL Voorstrijk verstevigt en fixeert 
poederende lagen en maakt sterk zuigende ondergronden 
geschikt voor het aanbrengen muurverven. 

 

 
Samenstelling                                   
  Bindmiddel : lijnolie geëmulgeerd in water.  
  Hulpstoffen : emulgator en cobaltdroger. 
  Verdunning : water. 
  Potkonservering :  door BGA en FDA toegelaten voor producten die  
  in contact met levensmiddelen komen. 

Verpakking 1 en 5 l. blik. 

Rendement 6 - 8 m2/liter, sterk afhankelijk van de 

ondergrond 

Stofdroog - 

Overschilderbaar na 6 - 8 uur 

Dichtheid  ca. 1 kg/m3

Glans (60°) - 

Vaste stofgehalte ca. 14 gew.%, 18 vol.%

VOS-gehalte 1 g/l. Voldoet aan ARBO. Geschikt voor binnen.

Houdbaarheid In gesloten verpakking minimaal 1 jaar 

houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.
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Ondergrond 
  De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog en vetvrij te  
  zijn. MARIL, VOORSTRIJK is gevoelig voor verzepen; verse  
  minerale ondergronden als cement, pleisterwerk en dergelijke  
  moeten minstens drie weken oud zijn en mogen niet meer  
  alkalisch reageren. Voer poederende wanden en muren, vaak  
  gevormd door oude cement- en pleisterlagen en oude  
  latexverven. MARIL, VOORSTRIJK aanbrengen met kwast of  
  roller. Voor het verstevigen van de poederende ondergronden  
  als oude latexverven en oude cement- en pleisterlagen en voor  
  sterk zuigende ondergronden als beton, baksteen en dergelijke. 

 Gereedschap 
  Met roller of kwast. Bij onderbreking van het  
  werk het gereedschap in de MARIL, VOORSTRIJK laten staan en  
  niet uitspoelen of in water bewaren. Voor aandrogen van het   
  gereedschap, met lauw water reinigen. 

Applicatie 
  Voor gebruik minimaal 3 minuten oproeren. Verdunnen is niet  
  nodig. MARIL, VOORSTRIJK aanbrengen met kwast of roller.  
  Voor beide gevallen geldt dat het middel moet verzadigen, geen  
  glanzende laag mag vormen. Eventuele glanzende plekken eerst  
  mat schuren alvorens muurverf aan te brengen. Het is  
  verstandig eerst een proefstukje te maken. 
   
Omstandigheden 
  Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens verwerking en  
  droging moet + 5°C of hoger zijn. Relatieve luchtvochtigheid 
  niet hoger dan 80%.  
 
Droging

Overschilderbaar  na ca. 6 - 8 uur 

  Droogtijden gelden bij 20°C, 65 % RLV, normale laagdikte en 
  voldoende ventilatie. Een lagere temperatuur en/of hogere RLV 
  vertraagt de droogtijd. Overschilderbaar na 6 - 8 uur. Onder  
  ongunstiger omstandigheden rekening houden met langere 
  droogtijden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendement 
  6 - 8 m2/liter, afhankelijk van de ondergrond. Het rendement 
  kan, afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode, 
  afwijken. 

Levervorm 
  In 1 en 5 liter blikken.    
   
Opslag/transport 
  Koel bewaard in goed gesloten originele verpakking in een 
  geventileerde ruimte. Buiten bereik van kinderen en dieren. 
  Na opening beperkt houdbaar. Ongevoelig voor vorst. 

Veiligheid 
  Bevat lijnolie: lappen met natte productresten uitgevouwen  
  laten drogen om zelfontbranding door broei te voorkomen.      
  Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en  
  de huid vermijden. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen  
  gebruiken. Zie voor meer informatie het bijbehorende  
  veiligheidsinformatieblad. 
 
Meer informatie 
  www.ursapaint.nl - www.rigostep.nl 

Helpdesk 
  Tel: +31 (0) 255 - 54 84 48 

 

 

  

 


