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PutzGrund 610
Kwartshoudende, met water te verdunnen hechtprimer op
minerale ondergronden. Binnen en buiten toe te passen.

Materiaal

Kwartshoudend en dekkend voorstrijkmiddel ter verbetering van de hechting onder sierpleisters op
basis van kunsthars, siliconenhars, silicaat en mineralen als mede buntsteinsierpleister. Ook toe te
passen als voorstrijkmiddel in Capatect isolatiesystemen.

Als goed dekkend voorstrijkmiddel op draagkrachtige minerale ondergrondem biinen en gips(karton)
platen.

De structuur van de PutzGrund 610 maakt de verflaag bijzonder geschikt als ondergrond bij
transparante decoratietechnieken als Arte-Lasur en Deco-Lasur en bij Capadecor VarioPutz en
Capadecor CalcinoDekor.

Toepassing

■ het aanbrengen en structureren van volgende verf- en sierpleisterlagen is eenvoudiger en sneller
■ verbetert de waterwerende werking van de ondergrond
■ verbetert de hechting en "opentijd" van de volgende laag
■ met water te verdunnen
■ bevat geen oplos- en conserveermiddelen
■ brandklasse "onbrandbaar" of "moeilijk brandbaar" afhankelijk van het Capatect isolatiesysteem

Eigenschappen

Gemodificeerde, remineraliserende kunststofdispersie volgens DIN 55945.Materiaalbasis

■ Standaard: 8 kg, 16 kg, 25 kg
■ ColorExpress: 16 kg

Verpakking

Wit.

Met het ColorExpress-syseem of CaparolColor-, AmphiColor-mengkleuren op kleur te brengen.
Na het op kleur maken is PutzGrund 610 niet meer conserveermiddelvrij.

Bij toepassing van Histolith Volltonfarben (max. 10 %) blijven de conserveringsmiddelvrije
eigenschappen behouden. Wordt meer kleurpigment toegevoegd dan veranderd de
oppervlaktestructuur en vulling. Bij het zelf op kleurmaken de totale hoeveel onderling mengen om
kleurverschil te voorkomen. De kleur vooraf controleren.

Heldere en intensieve kleuren zoals geel, oranje, rood etc. hebben een matige dekkracht. Het
aanbrengen van een grondlaag in ongeveer de eindkleur vanuit basis wit is aan te bevelen.
Een tweede afwerklaag kan noodzakelijk zijn.

Kleur

Mat, klasse: G3 volgens DIN EN 1062-1Glansgraad

Koel maar vorstvrij.Opslag



Technisch informatieblad nr. 659

Eigenschappen volgens DIN EN 1062:Technische eigenschappen

■ Maximale korrelgrootte: < 300 µm, klasse: S3 (gemiddeld)
■ Soortelijke massa:Soortelijke
massa

ca. 1,6 g/cm3

■ Diffusie-equivalente luchtlaag
Sd:Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

< 0,14 m, klasse: V1 (hoog)
Bij materiaal in kleur zijn afwijkingen mogelijk.

binnen 1 binnen 2 binnen 3 buiten 1 buiten 2

+ + + + +

(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Toepassing conform
technisch informatieblad nr. 606

Verwerking

De ondergrond moet draagkrachtig, vast, schoon, droog zijn en vrij van stoffen die de hechting kunnen
verminderen.

Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650 “
Ondergronden en voorbehandelingen“.

Geschikte ondergronden

Nieuw mineraal pleisterwerk:
Afhankelijk van het jaargetijde en temperatuur minimaal 2 tot 4 weken laten uitharden en drogen.

Grof poreuze, licht zanderige en zuigende oppervlakken:
Voorstrijken met OptiSilan TiefGrund.

Zanderig, murw pleisterwerk:
Impregneren met Dupa Fix Grund.

Zachte gipsondergronden binnen:
Een impreneerlaag aanbrengen met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.
Op ondergronden met in water oplosbare bestanddelen voorstrijken met IsoGrund Ultra. Normaal
zuigende, draagkrachtige ondergronden kunnen zonder voorstrijken behandeld worden.

Let op!
Bij dunne (< 0,5 mm), hydraulisch drogende en gipshoudende pleisterlagen met een
egaliteitsklasse Q2 en Q3 adviseren wij een waterverdunbaar en transparant voorstrijkmiddel toe te
passen.

Als alternatief voor de gipspleister (Q3) kan een pasteus, kant en klaar pleistermateriaal
worden gebruikt.

Voorbereiding van de ondergrond
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Verwerkingsmethode

Sierpleister Kleur  X-TRA
300 

190/186M/
170/190 UNI/
133 LEICHT/

700

 131 SL

Orca
Spachtel/
Carbon

Spachtel/
699

SockelFlex
Carbon/

SockelFlex/
777

Klaar
voor

gebruik

Capatect Thermosan
Fassadenputz NQG

wit
kleur

1
2

1
2

1
2

4
2

1
2

Capatect AmphiSilan
Fassadenputz

wit
kleur

1
2

1
2

1
2

4
2

1
2

Capatect Amphisilan
Fassadenputz FEIN

wit
kleur

1
2

1
1

1
2

4
4

1
2

Capatect Muresko
Fassadenputz

wit
kleur

1
2

1
2

1
2

4
2

1
2

Capatect Fassadenputz wit
kleur

1
2

1
2

1
2

4
2

1
2

Capatect Sylitol
Fassadenputz

wit
kleur

1
2

3,4
2,3,4

1
2

1
2

1
2

Capatect Buntstein-
Sockelputz 691 kleur 2 2 - 2 2

Poeder-
mortel

Capatect Mineral-
Leichtputz

wit
kleur

3
4

3,4
3,4

1
2

–
–

–
–

Capatect Mineralputz wit
kleur

3
4

3,4
3,4

1
2

–
–

–
–

Capatect Edelkratzputz wit
kleur

3
4

–
–

3
4

–
–

–
–

Capatect Modellier- und
Spachtelputz

wit
kleur

3
4

3,4
3,4

1
2

–
–

–
–

Capatect Feinspachtel
195 wit 3,4 3,4 3,4 – –

Capatect ArmaReno 700 wit 3,4 3,4 – – –

 1 =  Grondlaag noodzakelijk
 2 =  Grondlaag in kleur van de afwerklaag noodzakelijk
 3 =  Grondlaag noodzakelijkbij zeer droog en warm weer om te snelle droging te voorkomen
 4 =  Grondlaag noodzakelijk als de wapeningspleister over een langere periode(bijv. de

 winterperiode) onbehandeld is blijven staan en is verweerd
 5 =  Geen grondlaag mogelijk in verband met brandwerendheid
 – =  Combinatie is niet mogelijk

Als grond- en/of tussenlaag met max. 10 % water op verwerkingsdikte brengen.Verdunnen

Wordt afgewerkt met kunsthars-, sliconenhars-, silicaat-, mineraal- of buntsteinsierpleister in kleur dan
PutzGrund 610 in de kleur van de sierpleister op kleur brengen.

Opbouw van het systeem

Op gladde oppervlakken, afhankelijk van de zuiging ca. 250-350 g/m2.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verbruik

Minimaal 5 °C en max. 30 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.Verwerkingsomstandigheden

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid is PutzGrund 610 na ca. 12 uur over te schilderen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Droogtijd

PutzGrund 610 kan met de roller, kwast en geschikte spuitapparatuur worden aangebracht.Gereedschap

Voor een optimale spuitapplicatie adviseren wij een airless-zuigerpomp, Airless-Heavy Duty / Heavy
Coat en een hydraulische zuigerpomp.
  
Spuithoek: ca. 50°
Nozzle: 0,027 - 0,031
Spuitdruk: 100 - 120 bar

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Airless-applicatie

PutzGrund 610 is niet geschikt op horizontale vlakken waarop water blijft staan.Opmerkingen
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Verwijzingen

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Veiligheidsvoorschriften (stand
conform laatste uitgave)

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.Afval

De grenswaarde van dit product (cat. A/c) is max. 40 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.EU-grenswaarde VOS

Polyacrylaathars, alkali-waterglas, calciumcarbonaat, silicaat, titaanwit, water en additieven.Inhoudstoffen

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Technisch advies

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Servicecentrum
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