
 

De doeltreffendheid van onze systemen is gebaseerd op materiaalontwikkelingen van de grondstoffenleveranciers en onze praktijkervaringen. Desondanks kunnen wij niet  aansprakelijk 
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Fixeermiddel 
 
 

 
 

TECHNISCH MERKBLAD 
 

Omschrijving: Kleurloos, reukarm en watergedragen 
fixeermiddel voor het vastzetten van poederende 
ondergronden. Dringt diep in de ondergrond en zorgt voor 
een betere hechting van de afwerklaag op de ondergrond. 
Voor binnen en buiten. 
 
Toepassing: Speciaal bedoeld voor licht poederende of 
sterk absorberende oppervlakken. Geschikte 
ondergronden zijn: cement- en pleisterwerk, beton, 
baksteen, etc. 
 
Eigenschappen: 
- Dringt gemakkelijk en diep in de poriën van de 
  ondergrond en verstevigt deze 
- Is ademend en droogt snel 
- Verbetert de hechting op de ondergrond en het 
  rendement van de afwerklaag 
 
Kleur: Kleurloos 
 
Verwerking: Goed roeren voor gebruik. In een 
onverdunde laag aanbrengen met een kwast of blokkwast. 
 
Verbruik: Ca. 6-10 m² /liter per laag, sterk afhankelijk van 
de zuiging van de ondergrond. 
 
Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%: 
Stofdroog: Na ca. 1 uur. 
Overschilderbaar: Na ca. 4 uur. 
 
SYSTEEM-OPBOUW 
 
Ondergrond: De ondergrond moet vlak, schoon, droog, 
stof- en vetvrij zijn. Scheuren en barsten repareren. 
Loszittende en onstabiele delen verwijderen of herstellen. 
Bij buitentoepassingen eerst alle mos- en algaanslag 
verwijderen. 
 
Poederende-, poreuze- en absorberende 
ondergronden: Grondig schoonmaken door afborstelen 
en/of afwassen met water, vervolgens laten drogen. 
Daarna een laag Finess Fixeermiddel aanbrengen. Bij 
sierpleisterafwerking nog een laag Finess Primer 
Sierpleister aanbrengen, bij muurverf voor optimale 
hechting een laag Finess Primer Muurverf. 
 
Niet watervaste lagen (veegvast): Volledig afwassen met 
schoon water totdat de ondergrond niet meer afgeeft. 
Vervolgens na droging Finess Fixeermiddel aanbrengen. 
Bij sierpleisterafwerking nog een laag Finess Primer 
Sierpleister aanbrengen, bij muurverf voor optimale 
hechting een laag Finess Primer Muurverf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNISCHE GEGEVENS 
 
Bindmiddel: Acrylaatdispersie 
 
Oplosmiddel: Water 
 
Vaste bestanddelen: 12% in gewicht 
 
S.G.: Ca. 1 g/ml 
 
Viscositeit: 20 sec Din cup 4 @ +20°C 
 
Tint: Kleurloos 
 
Verdunning: Niet verdunnen! 
 
Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS) 
 
Reinigen gereedschap: Water en zeep 
 
Prestaties: Fixeert volledig de ondergrond, zodat die 
zonder problemen kan worden overgeschilderd. Verhoogt 
het rendement van de volgende lagen. 
 
Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele 
verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats. 
 
Algemeen: Fixeermiddel is geen isoleermiddel. Niet in 
meerdere lagen aanbrengen, zodat de ondergrond te sterk 
gaat glanzen, want dit kan de hechting nadelig 
beïnvloeden. Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de 
volle zon aanbrengen. Vers gecementeerde ondergronden 
minimaal 6 weken laten uitharden. 
 
Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt 
voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. 


