
Uniwall Primer NF21 
Technische Fiche 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 TF Uniwall Primer NF21  v.21012021 p. 1 

 
BESCHRIJVING 
Uniwall Primer NF21 is een grondverf die als primer wordt gebruikt voor de decoratieve verven en 
pleisters van Stoopen & Meeûs. 
Niet gebruiken als primer voor StucDeco, StucGranito, StucResin, Crustalâ en Roestique.  
Voor gebruik steeds de technische fiche van de betrokken decoratieve afwerking raadplegen. 
 
ONDERGROND 
De ondergrond moet vlak, droog, stevig, stabiel en vormvast zijn, vrij van stof, vuil, olie, vet, solventen, 
lijmresten en losse deeltjes.  
 
Ongeschilderde oppervlakken: verse cementlagen, kalkcementpleisters en nieuwe betonlagen volledig 
laten drogen vooraleer te behandelen. In geval van niet egaal absorberende oppervlakken, op het 
volledige oppervlak eerst Uniwall fix (impregnerende primer) aanbrengen en vervolgens Uniwall Primer 
NF21. 
 
Geschilderde oppervlakken eerst schuren/ontglanzen vooraleer Uniwall Primer NF21 aan te 
brengen.   
 
AANMAKEN 
Met de hand of mechanisch mengen. Niet verdunnen. Kant-en-klaarproduct.  
 
APPLICATIE 
Ongeschilderde oppervlakken:   

• In geval van niet egaal absorberende oppervlakken : eerste laag met Uniwall Fix. Op zeer 
poreuze oppervlakken een tweede laag aanbrengen. 

• Vervolgens een laag met onverdunde Uniwall Primer NF21. 
Geschilderde oppervlakken: 

• Schuren/ontglanzen (met schuurpapier korrel 120-150).  
• 1 laag met onverdunde Uniwall Primer NF21. 

 
 
TECHNISCHE KENMERKEN 
 
Leveringsvorm Vloeistof.  
Soortelijk gewicht  1,38 g/ml (± 5%)  
pH 8 tot 9 
Verbruik Uniwall primer 
NF21 

± 115 ml/m², afhankelijk van de poreusheid, de ruwheid en de 
zuigkracht van de ondergrond. 

Droogtijd Kleefvrij: 2 uur na het aanbrengen (drogingscondities: 20 °C en 50% 
luchtvochtigheid). 

Temperatuur  Verwerkingstemperatuur: 10 °C - 30 °C 
Aanbevolen 
gereedschap 

Verfborstel, verfrol. 

Reiniging gereedschap Water met zeep. 
Houdbaarheid 12 maanden (zie verpakking). In de ongeopende originele 

verpakking en vorstvrij bewaren (5-25 °C). Beschermen tegen direct 
zonlicht. 
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VOORZORGSMAATREGELEN 
 
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.   
Buiten het bereik van kinderen houden. 
 
Bevat: 1,2-benziothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. 
 
VOS: 12g/l – categorie A/g met een VOS-grenswaarde van 30g/l 
 
 
OPMERKING 
Stoopen & Meeûs neemt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen 
enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwerking van deze producten. De klant is zelf 
aansprakelijk voor het gebruik of de verwerking van de goederen. De in deze technische fiche verstrekte 
informatie geldt als algemene productbeschrijving. Raadpleeg steeds, voor gebruik en verwerking, de 
laatste versie van de handleiding, de technische fiche en het veiligheidsinformatieblad. 
 
Stoopen & Meeûs N.V. 
Van Praetstraat 22 
2660 Hoboken 
België 
Btw: BE0450 824 623 
www.stoopen-meeus.com 
info@stoopen-meeus.com 
n-meeus.com 


