
TOEPASSING BINNEN

Ondergronden
Alle gebruikelijke, correct voorbereide ondergronden. 

UITVOERING

Cementbepleistering

Met een harde bostel schuren en ontstoffen. Opvullen met 

voegmiddel op waterbasis (1 à 2 lagen volgens het gewenst 

eindeffect). Laten drogen, schuren en ontstoffen.

Gipsplaten
Ontstoffen en 1 laag "Impression Universelle" aanbrengen 

verdund met +/-5% water.

ONDERGROND VOORBEREIDING

Microstar roller 10mm (ref. 4051002) 

Nieuw pleister
Afstoffen, gaten opvullen met voegmiddel. Eens volledig 

droog, afshuren met heel fijn schuurpapier en ontstoffen.

BELANGRIJKSTE 

KWALITEITEN

Conform de norm D.T.U. 59-1

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

GEREEDSCHAP

ZijdeglansZijdeglansZijdeglansZijdeglans

Op wanden en plafonds. In alle ruimten van de woning.

De ondergrond dient volkomen zuiver, droog en draagkrachtig te zijn. Beschimmelde 

ondergronden behandelen met een anti-schimmel product. Geboende ondergronden 

ontvetten; de was dient volledig verwijderd te zijn. Verniste of gelakte ondergronden afschuren 

met fijn schuurpapier. Oud behangpapier verwijderen.

Grondlaag van topkwaliteit die een optimale hechting van verf toelaat op alle ondergronden. 

Uitzonderlijke penetratie en fixatie dankzij de extreem kleine afmetingen van haar harsdeeltjes in 

water-dispersie. Voedt en fixeert de poederachtige ondergronden. Microporeus, niet verzepend. 

Uitstekende hechting en uitharding.

Impression Universelle
Impregnerende en fixerende grondlaag voor wanden en plafonds

Technische fiche N°904 INTINTINTINT

Hout en derivaten

Schuren met fijn schuurpapier en, vervolgens, borstelen met 

een harde borstel. Exotische en harshoudende houtsoorten 

ontvetten. Onmiddellijk impregneren met "Impression 

Universelle" verdund met 5% water. Gaten opvullen met 

mastiek en/of vulmiddel. Schuren met fijn schuurpapier en 

ontstoffen.
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APPLICATIE

Reiniging van gereedschap

Conform de geldende wetgeving.

REGLEMENTAIRE 

KENMERKEN
CLASSIFICATIE AFNOR Groep 1 - klasse 7b2

VOS gehalte EU grenswaarde voor dit product (catA/g) : 30g/L (2010). Dit 

product bevat max. 8g/L VOS.

VOORZORGS-

MAATREGEL

Aanbrengen bij temperaturen tussen 5°C en 30°C. Niet aanbrengen bij relatieve 

luchtvochtigheid hoger dan 75%.

VEILIGHEID Zie veiligheidsfiche (FDS)

Bewaring 1 jaar in ongeopende, originele verpakking. Vorstvrij

Verpakkingen 0,5L, 1L, 2,5L, 5L en 10L

Densiteit 1,35

Vaste stof gehalte Gewicht : 54%; volume38%

Met water

Kleefvrij na 30 min.

Overschilderbaar

ALGEMENE 

EIGENSCHAPPEN
Aspect Zijdeglans

De hechting van de oude verf controleren. De ondergronden 

met slechte hechting decaperen. Indien de plaatsen met 

slechte hechting gering zijn, de betreffende plaatsen repelen. 

Lijmresten en oude kalk wegwassen. Oude verven wassen en 

spoelen. Glanzende oppervlakten steeds  schuren.

Oude verf of wanden die 

behangen waren

4 à 5u op poreuze ondergrond en 24u op niet absorberende 

ondergrond

Op poreuze ondergronden, verdunnen met ca. 5% water. Niet verdunnen op niet absorberende 

ondergronden

Rendement 10 à 12m² /L

Droging
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