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1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming. 

 

Productnaam: IVANA Multiprimer 
 
Code:                                     IVA0000875 Ivana Multiprimer 0,75 Liter 
                                                                          
Gebruik:  Een universele sneldrogende watergedragen primer, voor binnen en buiten 

toepassingen. 
                                              Kan door de snelle droogtijd (ca. 6 uur) dezelfde dag nogoverschilderd 

worden. 
                                 
                                              Geschikt voor hout, MDF, harde kunststoffen, PVC en non-ferro metalen 

(zoals aluminium, zink etc.) 
                                              Eveneens geschikt als hechtprimer op verzinkt staal. 
                                              Kan afgewerkt worden met zowel Acryl-, Alkyd-, als Dispersieverven. 
 
Identificatie onderneming:  Necomij B.V. 
 Jagtlustkade 10a 

2171 AG Sassenheim 
Nederland 
Telefoon: +31 (0) 252 220940   
Fax:  +31 (0) 252 220394 

 E - mail: info@ivana.com 
 Website: www.ivana.com  
 

 
 
 

2. Eigenschappen 

 

 Universeel toepasbaar 

 Sneldrogend 

 Goed vullend 

 Uitstekende vloeiing 

 Uitstekende hechting 

 Reuk- en oplosmiddelarm 
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3. Technische eigenschappen 

 
Bindmiddel                              : Acrylaatdispersie en gemodificeerde PU-Alkydemulsie 
Pigmenten   : Rutiel Titaandioxide en minerale extenders.                                                                      
Oplosmiddel                            : Water 
Viscositeit                                : Krebs Stormer 100 KU @ + 20°C 
PVC                                        :  33%   
Vaste bestanddelen                :  54%  
Maalfijnheid                             : 40 micron 
Kleur                                        : Wit   
Dichtheid                                 : Ca. 1,35 g/ml    
Aanbevolen laagdikte:            : 35 micron.       
Verbruik                                  :  ca. 12-14 m²/liter 
Glansgraad                             : Mat 
Gevarenklasse                        : Zie veiligheidsinformatieblad(MSDS) 
Reinigen gereedschap            : Water en zeep 
 

 
 
 
 

4. Verwerking. 

 
Bij voorkeur verwerken tussen 8°C en 30°C en niet bij dreigende regen, vorst of in de volle zon. 
Voor gebruik goed roeren, 1 of 2 lagen aanbrengen met een acrylkwast/borstel/roller of verfspuit. 
De eerste laag evt. verdunnen met maximaal 3% water, de 2e laag niet verdunnen. 
Tussen de lagen licht schuren , stofvrij maken en indien nodig plamuren. Geplamuurde vlakken 
overgronden en licht opschuren. 
Vanwege de snelle droging niet te grote vlakken ineens schilderen, en altijd nat-in-nat werken. 
 
Systeem opbouw: 
 
Ondergrond: De ondergrond moet schoon, droog stof- en vetvrij zijn. Voor een goede kantafdekking, de 
scherpe hoeken iets afgronden. 
 
Onbehandeld hout en MDF: Ontvetten, licht opschuren en stofvrij maken, daarna een tussenlaag Ivana 
grondverf aanbrengen. Buiten een 2e laag Ivana Multiprimer aanbrengen. 
 
Verzinkt staal en non-Ferro metalen: Ontvetten met thinner,, roest- en stofvrij maken. Daarna schuren 
met staalwol en grondig reinigen met wasbenzine. Vervolgens Ivana Multiprimer aanbrengen. 
 
Harde Kunststoffen: Ontvetten, licht opschuren en stofvrij maken, daarna Ivana Multiprimer 
aanbrengen. 
 
Verbruik: ca. 12-14 m²/liter per laag, afhankelijk van het te schilderen object en de 
verwerkingsmethode. 
 
Droogtijd bij 23°C en relatieve luchtvochtigheid van 65%: 
Stofdroog na ca. 1 uur 
Overschilderbaar na ca. 6 uur. 
Kan dezelfde dag nog overschilderd worden. 
 
Na gebruik de verpakking goed sluiten en daarna rechtop wegzetten. 
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8. Opslag en houdbaarheid 

 
Ivana Grondverf kan zonder problemen enkele maanden overstaan en aangebracht worden op hout dat 
maximaal 20% vocht bevat. 
Na gebruik de verpakking goed sluiten en daarna rechtop wegzetten. 
 
In goed gesloten originele verpakking minimaal 12 maanden houdbaar en dient droog, koel en vorstvrij 
bewaart te worden. 
Resten dienen te worden ingeleverd bij de plaatselijke gemeentelijke dienst als klein chemisch afval. 
 

 
 

9. Veiligheid. 

 
Buiten bereik van kinderen houden. 
De gebruikelijk arbeidshygiëne in acht nemen. 
Raadpleeg de verpakking voor meer informatie en zie het veiligheidsinformatieblad. 
Door de samenstelling van het product gelden er beperkingen ten aanzien van opslag, handeling en 
verwerking.  
WWW.IVANA.COM  
 

 
 

http://www.ivana.com/

