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Minerseal Premium is een mineraal ecologisch fixeermiddel. Het is waterdampdoorlatend en zeer vochtregu-
lerend. Voor binnen en buiten. Voldoet aan WELL, LEED en BREEAM. 

 
PRODUCT OMSCHRIJVING 

Toepassingsgebied: 

Ideaal als fixeermiddel en verduurzaming voor sterk 
en ongelijkmatig zuigende en poederende onder-
gronden, zoals minerale pleisterlagen, leem, gas- 
beton, prefabbeton elementen, kalkzandsteen etc.  
 
Aanbevolen voor gevels, kunstwerken, historische en 
monumentale gebouwen, cultureel erfgoed en als 
kleurloze of semi transparante decoratieve verzege-
ling.  
 
Eigenschappen:  

Verduurzaming. 
Heft zuigingsverschillen op.  
Verbetert de werking van het verfsysteem. 
Mineraal. Op basis van silicaat.  
Zeer waterdampdoorlatend. 
Sterke en lange levensduur. 
Diep indringend vermogen. Niet filmvormend.  
Geen emissie van VOCs en formaldehyde. 
 
Verbruik: 

Het verbruik is afhankelijk van het type, structuur en 
zuiging van de ondergrond. Ca. 6-7 m2/l (2 lagen). 
Het exacte verbruik moet op het te behandelen ob-
ject worden vastgesteld. 
 

Verpakking: 

Verkrijgbaar in cans van 1 l, 5 l, en 15 l. 
 

Opslag: 

Koel maar vorstvrij, aangebroken verpakking goed 
gesloten houden en zo snel mogelijk verwerken. Ca. 
12 maanden houdbaar in originele gesloten verpak-
king.  
 

 

Technische gegevens:  

 
Soortelijk gewicht 
PH 

 
         1.05 ± 0.05 /cm3 

         11 ± 1 
Viscositeit 
Bindmiddel 

         <50 ± 5 K.U. 
         Silicaat 

Kleur vloeistof          Witachtig 
Kleur na droging         Kleurloos 

 
 

VERWERKINGSVOORSCHRIFT 

Ondergrondsituatie:  

De ondergrond moet droog, draagkrachtig, vast, 
schoon, vet-was- en siliconenvrij zijn.  
 
Voorbehandeling van de ondergrond: 

De ondergrond reinigen m.b.v. hogedrukreiniger. Bij 
schimmel- en algvorming is een speciale onder-
grondreiniging noodzakelijk, met sodium hypochloriet 
(bleek), goed inborstelen en minimaal 48 uur laten 
inwerken alvorens te gaan schilderen.  
 
Applicatie methode: 

Goed doorroeren tot een homogeen mengsel ont-
staat. Afhankelijk van de ondergrond: 
 
-Poederende ondergrond fixeren in mengverhouding  
 3 delen:1 deel water. Aanbrengen met blokkwast. 
-voor het verzegelen van minerale verfsystemen 
 breng 1-2 onverdunde lagen aan.  
-Zuigende ondergronden fixeren met een onverdun-
de laag. Indien nodig behandeling herhalen. 
 
De fixeerlaag mag niet glanzend blijven staan. 
 
Droogtijden: 

Bij 25 ºC en 60% relatieve luchtvochtigheid over-
schilderbaar na 24 uur.  



 
 
 
 

 

Verwerkingstemperatuur: 

Niet onder de +5 ºC en boven de +32 ºC ( lucht- en 
objecttemperatuur) verwerken. Niet aanbrengen in 
direct zonlicht of door de zon opgewarmde onder-
gronden. 
 
Gereedschap: 

Kwast, met de roller, lage druk spuit 
 
 
Schoonmaken gereedschap: 

Onmiddellijk na gebruik met warm water. 
 
 
Opmerkingen: 

De tijden zijn een indicatie die gelden bij condities 
van 25 ºC en 60% relatieve luchtvochtigheid. 
 
Minerale ondergrond min. 28 dagen laten drogen.  
 
De te schilderen ondergrond moet hoog alkalibe-
stendig zijn. 
 
Niet aanbrengen op vlakken die constant met water 
worden belast.  
 
Bij regen de ondergrond min 48 uur laten drogen 
voordat het verfsysteem kan worden aangebracht.  
 
De verflaag moet minimaal 4 dagen tegen regen 
worden beschermd. 
 
De delen die niet worden geschilderd afdekken (glas, 
hout, etc.).  
 
Wij adviseren altijd een referentievlak of mock-up 
aan te brengen.  
 

De verf mag niet worden gemengd met andere verf-
producten omdat specifieke eigenschappen kunnen 
veranderen. 
 
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 
 
Waarschuwing: 
 
Uitsluitend te gebruiken voor doelgerichte toepassing 
en door mensen zonder specifieke aandoeningen. 
Alkalisch product, bescherm huid en ogen.  
 
Bij de verwerking in vertrekken tijdens de verwerking 
en daarna zorgen voor voldoende ventilatie. Spuit-
applicatie: spuitnevel niet inademen. Buiten bereik 
van kinderen bewaren.  
 
Afvalbeheer: 

Materiaal afvoeren volgens de wettelijke regelgeving. 
De verpakking is gemaakt van gerecycled polypropy-
leen. 
 
Gevarenaanduiding: 

Voor informatie over veiligheid, gezondheid, ecologie 
en toxische stoffen raadpleeg de geldige veiligheids-
informatiebladen. 
 
Technische support: 

Voor verdere informatieve kunt u contact opnemen 
met uw plaatselijke dealer of de impor-
teur:          info@ekotexwandafwerking.nl 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze vrijwaren de verwerker in verband met het grote aantal mogelijke invloe-
den bij de verwerking en toepassing van onze producten niet van het uitvoeren van eigen controles en proeven. Een garantie van bepaalde eigenschappen 
of de geschiktheid van het product voor een concrete toepassing kan uit onze gegevens niet worden afgeleid. Alle hierin voorhanden beschrijvingen, teke-
ningen, foto's, gegevens, verhoudingen, gewichten e.d. dienen enkel ter algemene informatie; ze kunnen zonder vooraankondiging wijzigen en vormen niet 
de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). Eventuele beschermende rechten en bestaande wetten en bepalingen 
dienen door de ontvanger van onze producten voor eigen verantwoordelijkheid in acht te worden genomen. Bij het verschijnen van deze uitgave zijn alle 
voorafgaande Technische Merkbladen ongeldig.  
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