
 
CD-COLOR   Technische fiche    Nr. D-1001 
          Stand: 04/04 
 
D E L T A  ALLPRIMER 
 
PRODUCTBESCHRIJVING 
 
Type 
Universele grondverf voor binnen en buiten 
 
Toepassing: 
Sneldrogende grondverf voor staal, aluminium, koper, hard PVC, hout en ondergronden van 
hout. 
 
Producteigenschappen: 

- zeer makkelijke verwerking 
- goede vloeiing 
- sneldrogend 
- goed hechtend 
- bevat actieve roestwerende pigmenten 
- hittebestendig tot 80°C 

 
Verpakking:   0,375 / 0,750 / 2,500 / 10,00 liter 
 
Kleuren:   Ral 3009 oxide rood  Ral 8011 notenbruin 
   Ral 6011 resedagroen  Ral 9005 zwart 
   Ral 7001 zilvergrijs  Ral 9010 wit 
   Andere kleuren over onze kleurservice. 
 
 
TECHNISCHE GEGEVENS: 
Fysische gegevens: 
Glansgraad:   mat, < 5% / 60° hoek  
Dichte (20°C):  1.27 – 1.40 g/ml (naargelang de kleur), Wit = ca. 1,3 g/ml 
Gehalte aan vaste stoffen :  65 % 
Rendement:   9 – 11 m²/liter 
 
Verwerkingsgegevens: 
Voor gebruik goed oproeren. 
Droging (20°C  stofdroog: na ca. 1 uur 
 60% rel.  kleefvrij: na ca. 2 uur 
luchtvochtigheid)  overschilderbaar: na ca. 4 uur 
    doorgehard: na ca. 12 uur 
Strijken en rollen:   is op verwerkingsconsistentie geleverd, kan indien nodig met  

DELTA Universalverdünnung verdund worden. 
Hoge druk spuiten:   met ca. 10% DELTA Universalverdünnung tot 30-35 sec./DIN  

4mm verdunnen 
Airless:  onverdund 
Reiniging:  met DELTA KH verdunning of terpentijn 



 
SYSTEEMOPBOUW 
 
 
SYSTEEM    ONDERGROND VOORBEHANDELING IMPREGNERING 
 
  HOUT 
01  buiten, maatvast schuren   DELTA Duratec 
     reinigen   Imprägniergrund 
02  buiten, 
  niet maatvast       “    “ “ 
 
03  binnen        “     - 
 
  STAAL 
 
04  buiten   reinigen    - 
     en ontroesten 
05  binnen        “     - 
 
  ZINK, VERZINKT STAAL 
 
06  buiten   reinigen met amonia   - 
  BFS-merkblad nr. 5 en huish. reiniger 
 
07  binnen        “     - 
 
  NonFerro-METAAL, ALU. enz. 
 
08  buiten   reinigen    - 
     schuren 
 
09  binnen        “     - 
 
 
  KUNSTSTOF, HARD PVC, GFK, POLYESTER 
 
10  buiten   reinigen    - 
     schuren 
11  binnen        “     - 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
SYSTEEM    GRONDLAAG  TUSSENLAAG EINDLAAG 
 
01  DELTA Allprimer  DELTA Allprimer DELTA Buntdeltal 
  (5 – 8% verdund)     DELTA Samtcolor 
         DELTA Witte lakken 
02   “    “  zoals hierboven 
03   “    “   “ 
04  DELTA Allprimer   “   “ 
05   “    “   “ 
06   “    “   “ 
07   “    “   “ 
08   “   DELTA Allprimer  “ 
09   “    -   “ 
10   “    -   “ 
11   “    -   “ 
 
 
Opmerkingen: 
 
Bij renovatie : oude lagen opschuren, herstellingen bijwerken met DELTA Allprimer, 
grondlaag, eindlaag aanbrengen. 
 
Bij corrosiewerende werkzaamheden op staal is een drogefilm dikte van minimum 80µ nodig 
(2x grondlaag aanbrengen). 
 
VEILIGHEIDSGEGEVENS: 
 
Kentekens:   Gevaarl.stof: ontvlambaar 
    Productcode: M-GP 04 
    Afvalsleutel : verf- en lakafval, dat organische oplosmiddelen 
    Of andere gevaarlijke stoffen bevatten. 
Samenstelling:   Alkydhars-grondering, aromatenrijke Alkydhars 
Volgens VdL-richtlijn:  Titaandioxide, anorganische kleurpigmenten, minerale 

vulstoffen,aliphaten, aromaten, additieven 
 
Bijzondere raadgevingen : 
 
R10  ontvlambaar 
R52/53 schadelijk voor waterorganismen, kan in water op lange duur een  
  schadelijke invloed hebben. 
R66  herhaaldelijk contact kan tot een uitgedroogde en gekloofde huid leiden. 
R67  dampen van dit product kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. 



Veiligheidsraadgevingen : 
S2  Mag niet in handen van kinderen komen. 
S23  Damp/spuitnevel niet inademen. 
S24  Contact met de huid vermijden. 
S29  Niet in de afvoer laten komen. 
S38  Bij ontoereikende ventilatie een ademhalingsmasker gebruiken. 
S51  Enkel in goed geventileerde ruimten gebruiken. 
 
Bijzondere opmerkingen: 
 
Bevat kobalt – II – zouten en 2 – butanonoxim. Kan allergische reacties veroorzaken. 
 
Alle gegevens en waarden zijn het resultaat van intensieve research en jarenlange 
praktijkervaring. Onze gebruiksadviezen, zowel mondeling als schriftelijk, worden naar beste 
wensen verstrekt, overeenkomstig de huidige stand der techniek, maar leiden niet tot 
aansprakelijkheid.  
Daar we niet alle in de praktijk voorkomende gevallen en hun behandeling kunnen 
vernoemen, vragen wij U onze technische dienst te contacteren : tel. 0049 2330 926 285. 
Op onze website www.cd-color.de vindt U onze technische gegevens en de veiligheidsfiches. 
    
Bij het verschijnen van een nieuwe versie, vervallen alle vorige versie's. 

 
 
 
 
 
 
 
 


