
 
 

 
 
 
 
 

 
 
1. Beschrijving:

 
 
 
 
 
 
 

 

9. Verwerking: 
 

Ecotec Silicaatgrondering is een kleurloos gronderings- en 
verdunningsmiddel, als basis voor sterk absorberende 
ondergronden. Deze silicaatgrondering kan als 
verdunningsmiddel voor de silicaatmuurverf gebruikt 
worden en eveneens als afwerklaag voor alle minerale 
pleisters. Hierdoor kan vocht niet indringen en kunnen vuil -
en stofdeeltjes zich minder goed hechten, waardoor de 
pleister of verf langer zijn oorspronkelijk uiterlijk behoudt. 
Zowel binnen als buiten te gebruiken. 

 
2. Inhoud:          5L Art. Nr. 1-1602 

 
3. Verbruik:       200 ml/m² - circa 5 m²/L 

 
4. Kleur:       Kleurloos 

 
5. Verdunningsmiddel = Water 

 
6. Droogtijd: Naargelang de temperatuur en de 

luchtvochtigheid: na 1u stofdroog. Na minimum 12u 
wachttijd overschilderbaar met silicaatmuurverf. 

 
7. Waar te gebruiken:  
Ecotec Silicaatgrondering dient ter versteviging van poreuze, 
sterk absorberende, zanderige ondergronden, zoals o.a. 
minerale pleisters, bakstenen en voegen. Is steeds de 
basislaag om verder met Ecotec Silicaatverf (1-170x) te 
werken. Kan binnenshuis eveneens dienen om poreuze 
ondergronden te fixeren. 

 
8. Eigenschappen: 
Ecotec silicaatgrondering is dampdoorlatend en regelt de 
vochtigheid.  

 

 

 

Voorbereiding: 

Buitenshuis enkel aanbrengen op minerale 
ondergronden. Oude verfresten of wateroplosbare 
kalkverven moeten volledig verwijderd worden. 
Desnoods eerst zandstralen. Alle omgevingsoppervlakken 
zoals glas, metaal, hout, klinkers, pvc dienen afgeplakt te 
worden. Spatten met veel water afwassen. 

 
9.1 Verwerking: 
Ecotec silicaatgrondering met een borstel inwrijven. De 
ondergrond dient droog, proper, vet- en olievrij te zijn. 
Niet gebruiken in direct zonlicht. Bij moeilijke 
ondergronden wordt er geadviseerd eerst een 
teststrook te behandelen. 

 
9.2 Verwerkingstemperatuur = Minimum 8°C. 

 
10. Materiaal: 
Goede verwerking met rol, borstel of kwast. Na 
gebruik met lauw water en zeep reinigen. 

 
11. Stockeren: 
Koel en droog, maar wel vorstvrij. Reeds geopende 
verpakking zeer goed sluiten. Ongeopend minstens 6 
maanden houdbaar. 

 
12. Samenstelling: Water, gestabiliseerde waterglas, styrolstabilisator. 
Gevaarlijke inhoudsstof: Kaliummethylsiliconaat – 1-5% - C, R35 
CAS nr. 31795-24-1 / EINECS nr. 250-807-9 / (EG) 01-2119517439-34 
 
13. VOS-wetgeving 
VOS-gehalte: 0,5 gr./L ; Cat h-Wb 
Grenswaarden VOS vanaf 01-01-2007 50 gr/L - Vanaf 01-01-2010 : 30Gr./L 

 
14. Waarschuwing! 
H315/319: Veroorzaakt huidirritatie en ernstige oogirritatie. 
P102: Buiten het bereik van kinderen houden. 
P280: Beschermende handschoenen, kleding, oog- en 
gelaatsbescherming dragen.  
P332/337/313: Bij huidirritatie of aanhoudende 
oogirritatie: een arts raadplegen. 
P305/351/338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig 
afspoelen met water gedurende een aantal minuten; 
indien mogelijk: contactlenzen verwijderen; blijven 
spoelen.

 
 

 

De gegevens van deze Technische Fiche dienen als hulpmiddel voor handelaars en gebruikers. De gebruiker dient steeds na te gaan of het product gepast 
kan gebruikt worden op de betreffende doel of ondergrond. De Ecotec verven worden geproduceerd door Ecotec Naturfarben GmbH en worden verdeeld in 

de Benelux door: 
Ecotec Natural Paints 

info@ecotec-naturalpaints.be 
www.ecotec-naturalpaints.be 

Silicaatgrondering 1-160x 
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