
Toepassing	

VELOSIT PA 911 is een universele primer op 
acrylaatbasis voor applicatie op gangbare bouw 
ondergronden zoals: droogbouwplaten, beton 
en metselwerk. Typische toepassingen zijn:

• Primer voor lijm- en mortelproducten
• Stofbindend 
• Verzegelen van zuigende ondergronden

Eigenschappen

VELOSIT PA 911 is een sneldrogende acrylaat-
primer en voldoet aan de eisen van de EN 
1504-2 voor het impregneren (I) voor de 
toepassing  conform par. 1 conform EN 1504-9.

VELOSIT PA 911 wordt gerold of gekwast.

• Verbeterd de hechting op zuigende 
ondergronden (binnen) 

• Droogtijd ca. 2-3 uur bij 23°C, 60% RLV
• Bevat geen oplosmiddelen, reukarm

Verwerking

1.) Ondergrond voorbereiding

VELOSIT PA 911 is geschikt voor toepassing op 
minerale ondergronden bestaande uit  beton, 
metselwerk en zuigende natuursteen, maar ook 
op gips- en gipsvezelplaten.

De ondergrond  dient ten allen tijde vrijgemaakt 
te zijn van alle lossende substanties. Een 
gedetailleerde ondergrond voorbereiding wordt 
bij ieder autonoom Velosit-product afzonderlijk 
beschreven.

2.) Verwerking

VELOSIT PA 911 kan al naar gelang de 
zuigkracht van de ondergrond met max. 3 delen 
water verdund worden. Het product op de 
ondergrond strijken of rollen, echter voorkom 
plasvorming (overdaad schaad!). 
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VELOSIT® PA 911 
Universele primer op acrylaatbasis 
voor lijm- en mortel producten 

EN 1504-2



3.)	Nabehandeling	

VELOSIT	PA	911	behoefd	geen	nabehandeling.	

Verbruik	
Al	naar	gelang	de	zuigkracht	van	de	ondergrond	ligt	
het	verbruik	bij	ca.		0,03	-	0,1		liter	per	/m2.	

Reiniging	

VELOSIT	PA	911	kan	voor	uitharding	met	water	
worden	verwijderd.	Na	uitharding	alleen	
mechanisch.	

Kwaliteits	kenmerken	

Kleur:	 	 	 		 wit		
S.G:	 	 	 	 1,01	kg/l	
Ondergrond temperatuur: 5 – 35°C
Capillaire waterabsorptie*: 0,1 kg/m2 x h0,5

Indringdiepte**:	 	 >	5	mm	
**0,1l/m2 op beton

Verpakking	

VELOSIT	PA	911	wordt	in	25	of	10	kg		
kunststof	verpakking	geleverd	

VELOSIT PA 911 is in onaangebroken 
originele verpakking, opgeslagen bij 5-35°C  in 
een droge en zonvrije omgeving, ten minste 24 
maanden houdbaar.

Milieu  & veiligheid

Lees altijd de bijbehorende 
productveiligheidsbladen en wees attent op alle 
voor te nemen veiligheidsmaatregelen 
betreffende dit product.

Attentie

VELOSIT PA 911 is geen doe het zelf product 
en wordt daarom alleen aan de professionele 
verwerker geleverd.

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige 
aanbevelingen en richtlijnen, technische 
infobladen, normen, evenals de erkende 
regels der bouwkunst en techniek aan te 
houden. Wij staan garant voor de hoogste 
kwaliteit van onze producten. Onze 
aanbevelingen zijn van algemene aard 
en hebben betrekking op proeven en praktische 
ervaring. Op omstandigheden op de 
bouwplaats hebben wij echter geen enkele 
invloed. Derhalve aanvaarden wij geen enkele 
aansprakelijkheid op grond van deze 
gegevens. 

Gebruik altijd het actueelste product-infoblad,
dit kunt u downloaden via onze website 

www.velosit.de 
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