
Caseïnegrondering  - Transparante, 
volledig natuurlijke waterverdunbare 
grondlaag (primer). 
Bio Home natuurverfklasse A

inhoud 250g, wat voldoende is voor 40 tot 
60 m² afhankelijk van de zuigkracht van 
de ondergrond.

Grondlaag (primer) voor onze kalk-, 
caseïne-, kalkcaseïne-, leemverven 
binnenshuis
Grondlaag (primer) voor onze kalk- en 
leempleisters binnenshuis.

Geschikt voor volgende onbehandelde 
ondergronden:
Leem-, kalk-, kalkcement-, gipspleister, 
alsook gipskarton en gipscelluloseplaten,
poreuze steen en beton.
Ongeschikt voor iedere gladde of niet-
zuigende ondergrond.

De ondergrond moet onbehandeld, droog, 
proper (schoon), stevig en vrij van vet, 
doorslaande vlekken en kleurende 
bestanddelen zijn.

Productsamenstelling: caseïne, kiezelzuur, 
soda 

WERKWIJZE
Indien u de volledige inhoud van het zakje 
(250g voor 40 tot 60 m²) aanmaakt, neem 
dan een 10 l.-emmer en vul hem met 2 
liter koud water. Strooi daarin onder 
constant roeren de inhoud van het zakje. 
Om te roeren gebruiken we best een 
boormachine + roerstaaf. Let er op dat alle 
klonters goed gemixt worden. Laat het 
mengsel ongeveer een half uur rusten. 
Daarna het mengsel nogmaals krachtig 
mixen en met 6 liter water verdunnen.
Voor kleinere oppervlakken, bvb. 10 m² 
delen we alles door 5.

De gebruiksklare caseïnegrondering wordt 
gelijkmatig verzadigend aangebracht met 
een blokkwast met varkenshaar. Niet 
spuiten of rollen. Breng niet meer vloeistof 
aan dan de ondergrond kan opnemen. Niet 
opgenomen vloeistof (natglanzende 
plekken) tijdig, d.w.z. voor het drogen met 
een vod afnemen.
De verwerkingstemperatuur zal minstens 
8°C zijn. Het mengsel dezelfde dag 
verwerken.

Voor het transparant fixeren van leem- en 
andere pleisters, zal altijd van onder naar 
boven gewerkt worden. Dit om lopers 
(aflopende vloeistof) op een droge 
ondergrond te vermijden, die altijd tot 
vlekkerig werk leiden. Lopers op een natte 
ondergrond direct hernemen.

Droogtijd:
Droog na ongeveer 8 u bij 20°C.

Gereedschappen met water en eventueel 
milde zeep uitwassen.
Het product in droge vorm kan op een 
koele droge plaats minstens 2 jaar 
bewaard worden.

Milieu en veiligheid:
Caseïnegrondering is bij doelmatig gebruik 
een onschadelijk product voor mens en 
milieu. Het product niettemin buiten het 
bereik van kinderen houden.
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