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BIOFA PRIMASOL Wand & 
plafond verf
Art. No. 3011 

Eigenschappen
Oplosmiddelvrije, water verdunbare 
muurverf gemaakt van natuurlijke 
grondstoffen. De afwerking is mat, sterk 
dekkend, sneldrogend, vocht-
dampdoorlatend, ademend, afwasbaar en 
krasbestendig. Geschikt voor stabiele 
ondergronden in goede staat zoals: gips, 
beton, cellenbeton,gipsplaten, cellulose 
vezelplaat, behang. Dus geschikt voor 
renovatie van oude dispersieverven die 
stabiel zijn, in goede staat en schoon. 
Aanbevolen als basis laag voor muur 
glaceer technieken met BIOFA.

Kleur
BIOFA PRIMASOL 3011 in alle RAL en NCS 
kleuren welke in de fabriek getint worden. 

Ingrediënten
Water, marmer poeder, aluminium silicaat, 
titaandioxide, zonnebloemolie, colofonium 
hars esther, talk, Turkse rode olie, 
vetzuurester-alcohol boorzuur zout, zwelklei, 
zilver aluminiumoxide, melkzuur caseïne. 
Primasol gekleurd bevat daarnaast: krijt, 
pigmenten afhankelijk van de gekozen kleur 
en cellulose.

Instructies voor gebruik:
1. Voorbehandeling
De ondergrond moet droog, stabiel, in goede 
staat en schoon zijn. Verwijder oude witkalk 
en tempera coatings. Verwijderen of schuur 
latex, lak en olieverf coatings grondig. 
Geschuurde of zuigende ondergronden 
moeten voorbehandelt worden met BIOFA 
Universele Fixatief 1440. Breng een 
onderlaag van sterk verdunde muurverf 
(max. 1: 1 met water) aan op enigszins 
absorberende substraten. Wacht minstens 6 
weken voor de behandeling van nieuw 
beton, kalk en cement gips. Zie ook 
onderstaande tabel.

Oppervlakken waarvan het behang is 
verwijderd moet lichtjes worden geschuurd 
(korrel 60-100). Verwijder stof grondig (eerst 
met een bezem of een stofzuiger, veeg met 
een vochtige doek) of reinig grondig met een 
borstel en warm water. Prime oppervlakken 
vervolgens met BIOFA Universele Fixatief 
1440 na 24 uur drogen. Behangplak resten 
kunnen hechtingsproblemen veroorzaken.
Let op: Bij het coaten van de verschillende 
ondergronden met waterachtige, open 
poriën coatingsystemen, kunnen bepaalde 
stoffen zoals: lignine, nicotine, roest, 
verschillende zouten en vocht, etc. door de 
ondergrond dringen of leiden tot verkleuring 
of kleurverschillen. Daarom is het absoluut 
noodzakelijk om de ondergrond te 
controleren op geschiktheid. Bekijk ook de 
VOB (Contract Procedure voor 
Bouwwerkzaamheden).

2. Basislaag
Roer goed en breng aan met behulp van 
roller, kwast of airless spuitmachine 
(spuitmond 0,53 mm, spuitdruk 200 bar). 
Max. 5% water aan de eerste laag 
toevoegen. Belangrijk: Zorg ervoor dat de 
verf gelijkmatig wordt aangebracht! Werk nat 
in nat tot en met de randen! Gebruik alleen 
zachte verfrollers welke genoeg materiaal 
kunnen absorberen. Zorg voor een optimale 
frisse luchtcirculatie tijdens het aanbrengen 
van het product en het drogen! Gebruik het 
product niet onder de 12°C.

3. Toplaag
Als een betere dekking nodig is, breng een 
tweede laag Primasol aan.

4. Reiniging van materialen
Reinigen met water en BIOFA Kwast 
Reiniger 0600 onmiddellijk na gebruik.
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Verbruik per laag
110-125 ml/m² of 8-9 m²/l, alhoewel sterk 
afhankelijk van de soort ondergrond en het 
zuigkracht van de ondergrond.

Opslag
Koel, droog en boven het vriespunt 
luchtdicht afgesloten bewaren. Gebruik open 
container zsm. Minimale houdbaarheid van 
ongeopende verpakking: 1 jaar!

Verpakking
1L / 4L / 10L

Veiligheidsintructies
Buiten het bereik van kinderen bewaren. In 
geval van contact met de ogen of de huid, 
goed naspoelen met water. Adem geen 
spuitdamp in bij aanbrengen met 
spuitmethode. Niet gieten in het 
oppervlaktewater of riool. Typische  geur 
voor natuurlijke grondstoffen!

Afval
Gooi vloeibare restproducten bij de 
inzamelpunten voor oude verven/lakken of 
verwijder volgens de plaatselijk geldende 
voorschriften. Kleine hoeveelheden en 
doorweekt werkmateriaal kan worden 
afgevoerd, samen met huishoudelijk afval na 
droging. Recycle alleen gereinigde of 
volledig lege verpakkingen welke zijn  
uitgehard. Onreinigbare verpakkingen en 
niet op de juiste wijze leeggemaakte 
verpakkingen moeten worden behandeld en 
afgevoerd gelijk het product!

VOS identificatie overeenkomstig de 
richtlijn Deco-verf en ChemVOCFarbV 
(Richtlijn inzake de beperking van 
emissies van vluchtige organische 
stoffen ten gevolge van het gebruik van 
organische oplosmiddelen in verven en 
vernissen):
EU grenswaarde (Cat. A / a): 30 g / l (2010)
3011 bevat max. 1 g / l VOC.

Ondergrond Voorbehandeling
Verse kalk en cement 
pleister*

Voorbehandelen met Universele Fixatief 1440 of verdunde 
muurverf**** niet eerder dan 6 weken na pleister applicatie.

Oude kalk en cement pleister* Borstel broze deeltjes af, voorbehandelen met Universele 
Fixatief 1440 of verdunde muurverf ****.

Gips pleister Borstel broze deeltjes af, voorbehandelen met Universele 
Fixatief 1440 of verdunde muurverf ****.

Kalk zand (bak)steen Voorbehandelen met Universele Fixatief 1440 of verdunde 
muurverf ****.

Beton* Behandel niet eerder dan 6 weken na productie. Verwijder 
loslatende bekisting olieresten. Voorbehandelen met 
Universele Fixatief 1440 of verdunde muurverf ****.

Fair-faced metselwerk Behandel sterk absorberende delen voor met Universele 
Fixatief 1440.

Zachte vezelplaat, cellulose 
vezelplaat

Breng muurverf rechtstreeks aan, zonder voorbehandeling 
vanwege het risico op oppervlakte zwelling.

Spaanplaten Prime ondergronden met Sperrgrund Spezial (Speciale 
Isolerende Primer) 0811 vanwege het risico op verkleuring.

Gipsplaten Prime met Universele Fixatief 1440.

Droogtijd
Droog na 2 tot 4 uur. Overschilderbaar na 
ong. 12 uur (nacht).
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Gipsvezelplaten*** Voorbehandelen met Universele Fixatief of muurverf****.
Houtspaander en 
glasvezelbehang

Geen voorbehandeling.

Oude limewash en tempera 
coatings

Verwijder volledig, prime met Universele Fixatief 1440. 

Oude vernis en olie verven 
en latex coatings

Verwijder coatings in slechte omstandigheden volledig. Schuur 
goed hechtende oude verflagen grondig of verwijder geheel. 
Na het volledig verwijderen van oude verflagen, 
voorbehandelen met Universele Fixatief 1440.

Textiel behang Prime met Universele Fixatief 1440. 

*
** 
**** 

Sinter lagen moet van beton, kalk en cement gips worden verwijderd. 
Gipsvezelplaten, bijv. Fermacell.
Verdun met ca. 30-50%, max. 100% water afhankelijk van de ondergrond 
absorptie.

GISCODE: M-DF 03 
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