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PRODUCT DATA  PEGAFIX  
 
  
 

OMSCHRIJVING 
Kleurloze impregnatieprimer op basis van acrylaathydrosolen. 

 
SPECIFIEKE KENMERKEN  
Groot fixerend vermogen. 

 
AANBEVOLEN TOEPASSING 
Op diverse poreuze en licht krijtende oppervlakken, alvorens deze te schilderen met water-
verdunbare verven. 

 
TECHNISCHE GEGEVENS 
Uiterlijk: Glanzend 
Kleur: Kleurloos 
Massa: 1,0 g/cm³ 
Vaste stof gehalte: In volume: 14 - 16% 

In gewicht: 14 - 16% 
Aanbevolen laagdikte: Natte film: 100 micron (verbruik: 10 m²/l) 

Droge film:  15 micron (verbruik: 10 m²/l) 
Vlampunt: Onbrandbaar 

 
VOC-gehalte: 0 g/l max. 
Gebruiksklaar mengsel: 0 g/l max. 
Categorie: A/g 
EU grenswaarde: 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010) 

 
Droogtijden bij 20°C/60% r.v. 
Kleefvrij: 1 uur 
Hanteerbaar: 4 uur 
Overschilderbaar: 2 - 4 uur (afhankelijk van het verbruik) 
Uitgehard: ± 24 uur 

 
Rendement 
Sterk zuigende ondergronden (beton, baksteen): 5 - 10 m²/l. 
Weinig zuigende ondergronden (pleisterwerk, poreuze binnenverven): 15 - 20 m²/l. 

 
ONDERGROND VOORBEHANDELING 
De ondergrond zorgvuldig stofvrij maken en/of reinigen. Blazend pleisterwerk lichtjes opschu-
ren om een optimale vasthechting te verzekeren of vooraf een hechtingsproef uitvoeren. 

 
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 
Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden. 

 
VERDUNNING EN APPLICATIE 
Kwast: Onverdund gebruiken 
  
Roller: Onverdund gebruiken 
  
Luchtspuit: Onverdund gebruiken 
  
Airless spuit: Nozzle: 11 - 15 / Druk: 200 bar 

Niet verdunnen. 
  
Reinigen: Water 
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PRODUCT DATA  PEGAFIX  
 
 

APPLICATIE CONDITIES 
\Minimum 5°C en maximum 90% R.V. 

 
OPMERKINGEN 
Op weinig zuigende ondergronden te verkiezen boven Parafix en Porisol wegens betere pe-
netratie-eigenschappen. 
 
Eventuele gedroogde spatten Pegafix (op ruiten, vloeren, etc. kunnen met Thinner 22 verwij-
derd worden. 
 
Bij gebruik op krijtende ondergronden steeds het fixerend vermogen testen. 

 
VEILIGHEID 
Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking. 

 
OPSLAGSTABILITEIT 
2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, 
goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C. 

 


