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MULTI
B2

OMNIBIND VOORBEHANDELING

DIEPGRONDERING KLEURLOOS

Kenmerkende producteigenschappen
n	 Universele diepgrondering.
n	 Toepasbaar op een grote variëteit aan ondergronden.
n	 Gesloten ondergronden, gladde prefab-beton (welfsels).
n	 Na droging kleurloos, ideaal voor onder dunne (gips)pleisterlagen.
n	 Spuitapparaat, roller, blokkwast of borstel.
n	 Wand en plafond.
n	 Binnen en buiten.

Toepassingen
Hechtingsbevorderende en zuigkrachtverlagende diepgrondeer voor gebruik als voorbehandeling onder 
cement-, kalk-, en gipspleisterlagen. Wordt eveneens gebruikt om de zuiging te verminderen en anderzijds 
de hechting te verbeteren en is zéér bijzonder geschikt voor plafondtoepassingen. Doordat het kleurloos is, 
wordt kans op doorschijnen bij dunne gipspleisterlagen vermeden.
B2 MULTI omnibind wordt ook gebruikt als voorbehandeling onder tegelwerk (wand en vloer). 
Wordt aangebracht met geschikt spuitapparaat, roller, blokkwast of borstel.

Geschikte ondergronden
Zeer universeel toepasbaar. Voor op niet zuigende-, gladde-, gesloten-, poreuze-, sterk en onregelmatig 
zuigende ondergronden en voor het vastzetten van oude afzandende ondergronden en krijtende oude 
muurverflagen. 
Zie ook onze “Algemene richtlijnen ondergrond” voor specifieke details.

Ondergrondvoorbereiding
n	 Alleen toepassen op droge, draagkrachtige, olie-, vet-, vuil- en stofvrije ondergronden.
n	 Niet te behandelen oppervlakten afplakken of goed afschermen.

Verwerkingsvoorschriften
n	 Aanbrengen met blokkwast, roller, borstel of spuitapparatuur.
n	 In de meeste gevallen is één bewerking voldoende.
n	 	Bij sterk verweerde en zuigende ondergronden dient een tweede bewerking te worden uitgevoerd, 
 nat in nat, totdat de noodzakelijke verzadiging van de ondergrond is bereikt.
n	 Tijdens de verwerking en afbinding vocht, tocht en direct zonlicht vermijden.
n	 Niet verwerken bij (te verwachten) vorst. Geldt voor ondergrond en omgevingstemperatuur.

Te gebruiken gereedschappen
Spuitapparaat, roller, blokkwast of borstel.

Verbruik
Onverdund ongeveer 100-150 ml/m2. Door de grote verscheidenheid van mogelijke ondergronden en de 
applicatiemethode moet het exacte verbruik op het te behandelen object worden vastgesteld. Bereken het 
verbruik voorbehandeling op www.omnicol.eu.

Reiniging behandelde oppervlak
Oppervlakten, die niet behandeld dienen te worden, direct reinigen met schoon warm water.

Reiniging gereedschappen
Direct na het gebruik reinigen met schoon warm water.

Samenstelling product
B2 MULTI omnibind is een alkalibestendige, nagenoeg onverzeepbare kunstharsdispersie op waterbasis 
met zeer fijne deeltjesgrootte, transparant.

Verspuitbaar
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OMNIBIND

Technische eigenschappen
n	 Leveringsvorm  : vloeistof, oplosmiddelvrij
n	 Kleur   : melkwit, transparant na droging
n	 Consistentie  : zeer vloeibaar
n	 Toepassingsviscositeit  : 10 mPas (Brookfield RVT spindle 1; rpm 20)
n	 Vaste stofgehalte  : 23% m/m
n	 pH-waarde  : ca. 7
n	 Min.filmvormingstemp.  : 0˚ C
n	 Volumieke massa  : 1,01 kg/l
n	 Geur   : reukarm
n	 Droogtijd   : 1 tot 24 uur, afhankelijk van de ondergrond,                      
       temperatuur en relatieve luchtvochtigheidsgraad en toepassing
n	 Verharding  : vindt plaats door droging en polymerisering

Verpakkingswijze

n	 		Leverbaar in recycleerbare kunststof cans met een inhoud van 1, 3 of 10 liter of in recycleerbare
 kunststof emmers met een netto inhoud van 15 liter met schenktuit.

Opslag en houdbaarheid
n	 Vorstvrij vervoeren en opslaan.
n	 Extreme temperaturen en direct zonlicht vermijden.
n	 Verpakking goed gesloten houden.
n	 Maximale houdbaarheid in originele gesloten verpakking: 24 maanden.

Gezondheid/veiligheid
Nadere gegevens over de veiligheid bij het werken met B2 MULTI omnibind zijn op aanvraag verkrijgbaar.
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