
VOORDELEN

•  Zeer zuivere witte 
kleur.

•  Groot dekkend 
vermogen.

•  Beduidend minder 
verflagen nodig.

CONSEILS DE POSE

Om afschilfering of 
blaasvorming te voorko-
men, is het raadzaam 
SEMIN gRONDLAAg 
enkel aan te brengen op 
een volledig droge en 
stofvrije ondergrond.

VERWERKINGSADVIES

VERWERKING

TECHNISCHE OMSCHRIJVINg.
Gebruiksklare UNIVERSELE GRONDLAAG voor 
binnentoepassingen. Maakt de ondergrond klaar 
om te schilderen, behangen of bepleisteren of om 
andere muurbekledingen aan te brengen.
Behangpapier en andere muurbekledingen kun-
nen verwijderd worden zonder de ondergrond te 
beschadigen.
Speciale formule voor gebruik op gipsplaten.
Anti Flash Rust behandeling: dekt roestvlekken 
afkomstig van betonijzer of van schroefkoppen.

SAMENSTELLINg EN UITERLIJK.
Emulsiehars, calciumcarbonaat, reologisch additief 
en diverse andere additieven.
De pasta is vloeibaar en wit van kleur.

TOEgESTANE ONDERgRONDEN.
Binnenmuren en -plafonds:
• Gipsplaten. 
• Gipstegels.
• Gipspleister.

VOORZORgEN VOOR HET gEBRUIK.
Niet aanbrengen bij een temperatuur lager dan  
8° C. Bij renovatie: erop toezien dat de grondlaag 
de oude bekleding niet week maakt.

VOORBEREIDINg VAN DE ONDERgROND 
VOOR HET AANBRENgEN.
De ondergronden voor binnentoepassingen 
moeten in overeenstemming zijn met DTU 59.1, 
d.w.z. schoon, droog, gaaf, stofvrij, hard en vol-
ledig vrij van scheidingsmiddel.

APPLICATIE.
Aan dit product mag maximaal 5% water worden 
toegevoegd.

BEKLEDINgEN.
• Behangpapier.
• Verf.
• Wandbekleding. 
• Alle soorten plamuur.

TE RAADPLEgEN DOCUMENTEN.
DTU 59.1.
We herinneren eraan dat DTU 59.1 een grondlaag 
voorschrijft voor bepaalde ondergronden, meer in 
het bijzonder gipsplaten.

TECHNISCHE KENMERKEN.
• Dichtheid van de pasta: 1,7
• Droge stof: 65 %
• pH: 7
• Gehalte aan VOS: < 1 g/l. (Cat A/g - 30 g/l - 2010).

VERPAKKINg.
Emmers van 25 kg op een pallet met hoes.

BEWARINg.
18 maanden, beschut tegen koude en hitte in de 
ongeopende originele verpakking.

Wordt in één keer aangebracht met de rol, 
de borstel of het Airless-pistool (rendement  
6 m²/kg), kop 517 of 519.
Reiniging van het gereedschap met water.

DROOgTIJD.
• Stofdroog: 20 tot 30 minuten.
• Droog: 1 tot 2 uur.
• Overschilderbaar: 24 uur.

VERBRUIK.
6 tot 8 m²/kg. of 150 tot 200 m² met een emmer 
van 25 kg.

SEMIN SOUS-COUCHE
SEMIN GRONDLAAG 

VOOR GIPSPLATEN - BINNEN 

GRONDLAAG  
VOOR GIPSPLATEN
Het aanbrengen van 
deze grondlaag voordat 
er wordt geschilderd of 
behangen zorgt voor een 
optimale kwaliteit van 
de ondergrond en voor-
komt ook beschadiging 
wanneer de bekleding 
later opnieuw wordt 
verwijderd.

VOS-richtlijn 2004/42/EG
EU-grenswaarde voor dit product  

(cat. A/g): 30 g/l. (2010). 
Dit product bevat maximaal 1 g/l.


