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BIOFA Muurverf PRIMASOL zijdeglanzend 
Art. nr. 3020 wit 
 
Eigenschappen 
Oplosmiddelvrije, waterverdunbare muurverf met 
natuurlijk bindmiddel op basis van aardappelzet-
meel voor zwaar belaste binnenmuren. De verf is 
zijdeglanzend, hoogdekkend en ademend. Was- 
tot schuurbestendig volgens DIN EN 13300 klas-
se 1, contrastverhouding/dekkend vermogen 
klasse 2 bij 6,5 m²/l. Voor draagvaste ondergron-
den zoals pleister, beton, gipskartonplaten, cellu-
losevezelplaten, structuurbehang en oude dis-
persieverflagen die draagvast en schoon zijn. 
Ook geschikt als grondlaag voor het lazuren met 
BIOFA wandlazuren. 
Mengen van tinten: PRIMASOL zijdeglanzend 
kan met de kleurpigmenten 1301-1317 getint 
worden.  
 
Samenstelling 
Water, krijt, bindmiddel op basis van aardappel-
zetmeel, titaandioxide, pigmenten volgens kleur, 
zwellende klei, bevochtigingsmiddel, ontschui-
mer. Conserveermiddelen: Benz- en me-
thylisothiazolinon.  
 
Toepassing: 
1. Voorbehandeling 
De ondergrond moet droog, draagvast en schoon 
zijn. Oude kalk- en lijmverflagen verwijderen. 
Latex-, lak- en olieverflagen verwijderen of goed 
schuren. Broze en absorberende ondergronden 
grondverven met Universeel Fixatief 1440. Licht 
absorberende ondergronden grondverven met 
sterk verdunde muurverf (max. 1:1 met water). 
Vers beton, kalk en cementpleister ten vroegste 
na 6 weken behandelen.  
Bij behangen ondergronden, waarvan het behang 
verwijderd is, moet het oppervlak lichtjes ge-
schuurd (korrel 60-100) en goed ontstoft worden 
(eerst afvegen of stofzuigen, daarna met een 
vochtige doek afnemen) of grondig worden ge-
reinigd met een borstel en heet water. Na 24 uur 
droogtijd grondverven met Universeel Fixatief 
1440. Restjes behanglijm kunnen hechtingspro-
blemen veroorzaken. 
 
 
 
 

 
Belangrijke opmerking: Bij de behandeling van 
de verschillende ondergronden met waterige, 
openporige verfsystemen kunnen bepaalde stof-
fen zoals lignine, nicotine, roest, diverse zouten 
en ook vocht uit de ondergrond doorslaan of ver-
kleuringen veroorzaken. Het is daarom essentieel 
om de ondergrond op geschiktheid te controleren 
en voorafgaande testen (monsteroppervlakken) 
uit te voeren. De VOB naleven! 
 
2. Grondlaag 
Goed roeren en aanbrengen met rol, borstel of 
airless spuit (spuitkop 0,53 mm, spuitdruk 200 
bar). Aan de eerste laag kan ca. 5% water wor-
den toegevoegd.  
Belangrijk: De verf vol en gelijkmatig aanbren-
gen! Op en aan de randen nat op nat aanbren-
gen! Alleen zachte verfrollen gebruiken die vol-
doende materiaal kunnen absorberen! Een voor-
afgaande test uitvoeren! Niet aanbrengen bij 
temperaturen onder 12 °C.  
 
3. Eindlaag 
Indien nodig wordt voor een betere dekking een 
tweede laag PRIMASOL 3020 aangebracht. 
 
4. Reiniging van het materiaal 
Onmiddellijk na gebruik uitwassen met BIOFA 
Borstelreiniger 0600 en water.   
 
Droogtijd 
Droog en overschilderbaar na ca. 12 uur ('s 
nachts). Bij achteraf lazuren minstens 24 uur 
droogtijd (20 °C/50-55% relatieve luchtvochtig-
heid). Bij weinig tot niet-absorberende onder-
gronden kan de droogtijd voor het lazuren wor-
den verlengd. Een voorafgaande test uitvoeren! 
 
Verbruik/rendement per toepassing 
140-160 ml/m² of 6-7 m²/l, hangt echter sterk af 
van de toestand en het absorptievermogen van 
de ondergrond. Het exacte verbruik bepalen door 
een test uit te voeren. 
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Bewaring 
Koel, vorstvrij, droog en goed afgesloten bewa-
ren. Geopende verpakkingen zo snel mogelijk 
gebruiken. Ongeopende verpakkingen zijn min-
stens 1 jaar houdbaar. 
 
Verpakking 
1 l / 4 l en 10 l PP verpakking 
 
Gevaarsinstructies 
Bevat benzisothiazolinon en methylisothia-
zolinon. Kan allergische reacties veroorzaken.  
 
Veiligheidsinstructies 
Buiten het bereik van kinderen houden. Vóór 
gebruik het etiket lezen. Ogen en huid bescher-
men tegen contact. Bij contact met de ogen of 
huid meteen grondig spoelen met water. Bij 
huidirritatie: Medisch advies/medische hulp in-
roepen. Indien medisch advies nodig is, de ver-
pakking of het etiket bij de hand houden. Tijdens 
het aanbrengen en drogen voor een goede ver-
luchting zorgen. Bij spuiten de spuitnevel niet 
inademen en een geschikte ademhalingsbe-
scherming dragen. Alle ondergronden die niet 
geverfd moeten worden zorgvuldig afdekken. 
Niet in de riolering, water of grond laten komen. 
Een typische geur van de natuurlijke grondstoffen 
is mogelijk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recyclage  
Vloeibare productresten en verpakkingen die niet 
geleegd en gereinigd zijn, moeten worden inge-
leverd op het inzamelpunt voor gebruikte ver-
ven/lakken of in overeenstemming met de loka-
le/nationale wettelijke voorschriften worden afge-
voerd. Kleine resthoeveelheden en doordrenkte 
werkmaterialen kunnen na het drogen met het 
huishoudelijk afval worden afgevoerd. 
Alleen volledig geleegde en gereinigde verpak-
kingen mogen worden gerecycleerd.  
 
AVV-afvalcode volgens de Europese Afvalstof-
fenlijst: 08 01 12 
 
VOC-aanduiding conform de Decopaint-
richtlijn en ChemVOCFarbV: 
EU-grenswaarde (cat. A/a): 30 g/l (2010).   
3020 bevat max. 1g/l VOC. 
 
 
GISCODE: BSW20 
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Voorbehandeling van verschillende ondergronden: 
 
 

 
 

Ondergrond Voorbehandeling 
Verse kalk- en cement-
pleister* 

Ten vroegste 6 weken na het aanbrengen van het pleister voorbe-
handelen met Universeel Fixatief 1440 of verdunde muurverf***. 

Oude kalk- en cement-
pleister*  

Losse delen afborstelen, voorbehandelen met Universeel Fixatief 
1440 of verdunde muurverf***. 

Gipspleister Losse delen verwijderen, voorbehandelen met Universeel Fixatief 
1440 of verdunde muurverf***. 

Kalkzandsteen Voorbehandelen met Universeel Fixatief 1440 of verdunde muur-
verf***. 

Beton* Ten vroegste 6 weken na vervaardiging behandelen. Restjes bekis-
tingsolie verwijderen. Voorbehandelen met Universeel Fixatief 1440 
of verdunde muurverf***. 

Metselwerk  Sterk absorberende oppervlakken voorbehandelen met Universeel 
Fixatief 1440. 

Zachte vezelplaten, cel-
lulosevezelplaten 

Vanwege het gevaar van mogelijke zwelling van het oppervlak 
worden deze platen niet voorbehandeld maar meteen met muurverf 
geverfd. 

Gipskartonplaten Voorbehandelen met  Universeel Fixatief 1440. 
Gipsvezelplaten** Voorbehandelen met Universeel Fixatief 1440 of verdunde muur-

verf***. 
Structuur- en glasvezel-
behang 

Geen voorbehandeling  

Oude kalk- en lijmver-
ven 

Volledig verwijderen. Voorbehandelen met  Universeel Fixatief 
1440. 

Oude lak- en olieverven 
of latexlagen 

Lagen die niet meer draagvast zijn, volledig verwijderen. Vastzit-
tende oude lagen grondig schuren of volledig verwijderen. Indien 
de oude lagen volledig verwijderd worden, voorbehandelen met 
Universeel Fixatief 1440. 

Textielbehang Voorbehandelen met Universeel Fixatief 1440. 
  
           * Sinterlagen op beton, kalk- en cementpleister moeten worden verwijderd. 
 ** Gipsvezelplaten bv. fermacell 
           *** Naargelang het absorptievermogen van de ondergrond met ca. 30-50%, max. 
100% water verdunnen.               


