
Vega grondering Kreidezeit

Productomschrijving
Transparante, waterverdunbare plantaardige 
grondlaag (primer). In koud water op te lossen 
poeder.
Volledig natuurlijk en oplosmiddelvrij product. 
Bio Home natuurverfklasse A

Kleuren
Kleurloos
Verpakkingsgrootte (inhoud) / verbruik
inhoud 250g, wat voldoende is voor 40 tot 60 m² 
afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond.

Droogtijden
Droog en overschilderbaar met Vega producten na 8 
uren bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

Eigenschappen
Veelzijdige transparante primer. Reduceert het 
zuigvermogen van sterk zuigende ondergronden. 
Verstevigt licht zandende ondergronden. 
Gemakkelijk verwerkbaar, zeer voordelig, zeer 
diffusieopen. Ongeschikt voor te gladde, niet 
zuigende en altijd vochtige ondergrond.  Zonder 
bewaarmiddelen, verfresten zijn composteerbaar.

Toepassingsgebied / Geschikte ondergrond
Onbehandelde leem-, kalk-, kalkcement-, 
gipspleister, gipskarton- en gipsvezelplaten, beton, 
steen voor navolgende Vega wandverven en 
pleisters. 

Eisen aan ondergrond
De ondergrond moet onbehandeld, droog, proper 
(schoon), vast en vrij van vet, doorslaande vlekken 
en kleurende bestanddelen zijn. 
Voorbereiding ondergrond 
Evt. behanglijmresten grondig afwassen. Zandende 
ondergrond grondig afborstelen.
Bindmiddelophopingen en sinterhuid van pleisters 
afschuren. Verse kalkhoudende pleisters etsen 
(Beeck etsmiddel). Resten van bekistingsolie van 
beton verwijderen. Loszittende pleister- 
morteldelen met gelijkaardig materiaal herstellen. 
Met schimmel aangetaste  minerale ondergrond met 
sodaloog zuiveren.

Geschikt gereedschap 
Goede natuurharen gevel- en plafondborstels. Niet 
spuiten of rollen.

Verwerking
Indien u de volledige inhoud van het zakje 
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 
gebruikt u 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 verder met 6 
liter water verdunnen.
Voor kleinere oppervlakken, bvb. 10 m² delen we 
alles door 5.

Vega grondering gelijkmatig verzadigend 
aanbrengen, echter niet meer dan wat de 
ondergrond kan opnemen.
Minimum verwerkingstemperatuur: 8°C.

Verdunnen
met water 

Reinigen gereedschap
met water, evt. met warme zeeploog (Marseille 
zeep art.nr. KZ.220) 

Samenstelling
Plantaardige caseïne, soda. 

Houdbaarheid
Koel, droog en vorstvrij kan het poeder minstens 24 
maanden bewaard worden.

Veiligheid
Ook verf gemaakt van natuurlijke en niet giftige 
grondstoffen buiten het bereik van kinderen 
houden.
Plantaardige caseïneverven hebben een typische 
natuurlijke geur die gelijk met het drogen 
verdwijnt. Wees aandachtig voor eventuele 
natuurstof allergieën. Bevat plantaardige eiwitten 
uit peulvruchten.

Milieu / verwijdering van productresten
Onschadelijk voor het milieu. Productresten niet 
doorspoelen. Ze zijn composteerbaar. Ze kunnen 
evt. ingedroogd met het huisvuil meegegeven 
worden.
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