
Eigenschappen 

Algemene informatie 
Voorzorgsmaatregelen 

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar.  

 

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op 

basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond 

van deze gegevens wordt uitgesloten. 

Verwerking 

Huidbescherming draag geschikte handschoenen 

Gelaatsbescherming draag indien nodig een bril 

Verwerkingstemp. Niet verwerken beneden 10°C en 

boven een RV. Van 85%. 

Reinigingsverdunning Water 

Ondergrondvoorbehandeling 

Verwerkingsmethoden 

Fitex Creative Plus Keukenkasten Primer is uitstekend te 

verwerken met kwast of roller welke geschikt zijn voor water-

verdunbare producten.  
 

Fitex Creative Plus Keukenkasten Primer voor verwerking bij 

voorkeur niet verdunnen. In geval het noodzakelijk is toch wat 

verdunning toe te voegen, dan maximaal 2% (=20ml/ltr) 

schoon water gebruiken. 

Fitex Creative Plus  

Keukenkasten Primer  
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De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig 

te zijn.  

 

De ondergrond vrij maken van vet en vervuiling met een goe-

de verfreiniger.  

De ondergrond licht opschuren met behulp van Scotch-Brite 

Fine en stofvrij maken 

 

De primer in de juiste kleur dekkend aanbrengen. 

 

Afwerken met Fitex Creative Plus Keukenkasten Lak naar keu-

ze in Hooglans, Zijdeglans of Mat 

Productomschrij-

ving 

Sneldrogende waterverdunbare grondlak/hechtprimer voor keukenkasten en deuren, kozijnen e.d.. 

Toepassing Als grondlaag op hout en hechtgrond op staal, non-ferro metalen (uitgezonderd aluminium), hard pvc en 

zink  

Voornaamste ken-

merken 
 In vele kleuren leverbaar 

 Licht vullend 

 Goed schuurbaar 

 Meerdere lagen op één dag mogelijk 

 Uitstekende hechting op moeilijke ondergronden 

 Sneldrogend 

 Minder milieubelastend 

Basis: Gemodificeerde acrylaten. 

Kleur: wit en kleuren 

Dichtheid 20°C: 1,44  kg/dm³ (wit) 

Laagdikte: ca. 35 µm. droog  

ca. 80 µm  nat 

Droogtijd: Bij 20°C en een RV. van 65%  

Stofdroog na ca. 30 minuten 

Kleefvrij na ca. 1 uur. 

Overschilderbaar: na 4-5 uur.   

Glans: Mat  

Vastestofgehalte: ca. 45 vol%. 

Theor.rendement: 12 - 13 m² per liter bij 35 mu. droog 

Houdbaarheid: in gesloten originele verpakkingen bij 

vorstvrije opslag tenminste 12 maan-

den.   

Kwast/roller   

Verdunning  Bij voorkeur niet verdunnen 
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