
 

BASE GOLD 
2-COMPONENTEN WATERGEDRAGEN PRIMER – WARM EFFECT

Base  Gold  is  een  2-componenten  watergedragen  primer  met 
hoog dekvermogen. Het product is in staat iedere houtsoort een 
intens warm effect te verlenen. Het resultaat is zelfs opvallender 
bij exotisch hout als doussié, iroko, etc. De goede eigenschappen 
van impregnatie en zelfnivellering reduceren minstens het risico 
op  overlapping.  De  primer  is  makkelijk  te  schuren  en  het 
oppervlak  blijft glad en homogeen, ook bij poreus hout. 

Base Gold is uitermate geschikt als eerste laag vóór Tropical SQ vernis, maar het kan toegepast 
worden met excellente resultaten vóór elke 1- of 2-componenten watergedragen vernis of vóór 2-
componenten polyuretaan solventgedragen vernissen.

Technische gegevens

Fysische kenmerken (20°C - 60% R.L.)
specifiek gewicht     comp. A 1,040  g/cm3 viscositeit comp. A (Ford 4) 25’’ 

specifiek gewicht     comp. B 1,070  g/cm3 viscositeit comp. B (Ford 4) 17’’ 

Mengverhouding en tijd  (20°C - 60% R.L.)
mengverhouding 10:2 schuren 8 - 12 uur

pottijd 4 uur (zie nota’s)
volgende laag 
(met watergedragen lakken)

12 uur

stofdroog  30’ volgende laag 
(met solventgedragen lakken)

minstens 24 
uur

handdroog 1 uur verdunnen
5-10% water
5% Rallenty

Technische kenmerken  

verbruik 12-14 m2 /lt VOS- gehalte puur product < 140 g/l

gebruikstemperatuur > 10 °C 

subcat. van het product in 
overeenstemming met richtlijnen 
van de wet.42/2004 en specifieke 
VOS-gehaltelimieten.

Cat.A/j (BA): 
140 g/l 
(Jan.2010)

Bewaren  & Etiket
bewaartermijn onder originele 
gesloten verpakking op 
kamertemperatuur

12 maanden
(vorstgevoelig)

gevarensymbool geen

reinigen gereedschap

Meteen na gebruik reinigen met water  en zeep of  Additivo S/43, 
gebruik  bij  voorkeur  een  rolperser  of  gelijkaardig,  tot  er  geen 
melkwitte vloeistof meer uitdrupt. Bewaar de rollen in Soluzione di 
Lavaggio S/28. Goed uitspoelen voor gebruik. 

 beschikbare verpakkingen component A: bidon  5 liter component B: fles 1 liter

Gebruiksaanwijzingen

Verwijder met het schuren van de vloer de resten van alle eerdere behandelingen, vet en 
wassen.

Vul  eventuele  spleten met  een watergedragen bindmiddel  zoals  Idrostucco RS/30  of  de 
solventgedragen  Lega  Stucco  RS/20  of  RS/26  gemengd  met  fijn  schuurstof;  werk  de 
schuurbehandeling af met schuurpapier korrel 150-180 en reinig de vloer. 

A component goed schudden voor gebruik.

Meng de 2 componenten homogeen in de juiste verhouding (10:2); voor een ideale mix, giet 
B component langzaam in A component onder stevig roeren.
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Laat voor gebruik het mengsel 10-20 minuten staan om de componenten de mogelijkheid te 
geven met elkaar te reageren. Het gebruik van een geschikte haarroller is aanbevolen voor 
een betere spreiding en een gemakkelijker aanbrengen. 

Ga na of aan alle voorwaarden voldaan is om te kunnen vernissen.

Als de primer volledig droog is (8 - 12 uur), schuur met fijn schuurpapier (korrel 180-220), 
reinig voorzichtig het oppervlak en werk af met een toplaag. Wacht minstens 24 uur voor het  
aanbrengen van solventgedragen 2-componenten vernissen.

Bij een “gemengde cyclus” (dat is wanneer een solventgedragen vernis werd aangebracht 
als toplaag),  of wanneer een watergedragen vernis met natuurlijk effect gebruikt is,  is het 
heel belangrijk de primer niet te beschadigen bij het schuren, anders vertoont het oppervlak  
geen homogeen warmte-effect. 

Nota’s

 Meng Base Gold niet met andere primers of vernissen.
 Het A+B mengsel blijft vele uren vloeibaar, toch moet het aangebracht worden binnen 4 

uur om de homogeniteit te behouden. 

 We raden aan niet te vernissen in verschillende stappen: eerst de randen, dan de rest  
van  de  vloer.  We raden  aan  de  vloer  in  een  doorlopende  vloeiende  beweging  te 
behandelen. 

Veiligheidsnormen
ENKEL VOOR PROFESSIONELEN. Respecteer de aanbevelingen vermeld op de etiketten 
en consulteer de veiligheidsfiches voor gebruik.

Afval
Lege  verpakkingen  en  overschotten  van  producten  deponeren  conform  de  geldende 
wetgeving.

WAARSCHUWING: de  informatie  vermeld  in  deze  technische  fiche  is  enkel  ter  advisering  en  maakt  geen 
aanspraak op onze verantwoordelijkheid. Pas het gebruik van onze producten aan aan de omgevingsfactoren en de 
te behandelen materialen. 
REV.2  18-07-2013  Deze technische fiche vervangt  alle vorige. 
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