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POREX 2000  ®     isolerend voorstrijkmiddel  
Hooggeconcentreerd oplosmiddelvrij voorstrijkmiddel voor 
binnen en buiten. 

TOEPASSING: ONVERDUND als voorstrijkmiddel voor binnen en buiten met een zeer hoge isolerende 
werking tegen nicotine-, roet-, teer-, lippenstift-, potlood-, ballpoint-, thee-, viltstift-, en 
opgedroogde vochtvlekken.
Na droging kan behang of een laag latexverf, acrylverf, structuurverf, sierpleister e.d. 
worden aangebracht.

VERDUND (1 liter Porex 2000 op 2-3 liter water) als zuigingremmend en hechtings-
bevorderend  fixeer / impregneermiddel op zuigende en licht poederende ondergronden.
Na droging kan behang of een laag latexverf, acrylverf, structuurverf, sierpleister e.d. 
worden aangebracht.

KENMERKEN: Isoleert nicotine, roet, en diverse vlekken waaronder opgedroogde vochtvlekken.
Is op waterbasis, oplosmiddelvrij, vrijwel reukloos, droogt blank op, gemakkelijk en snel 
aan te brengen, verhardt zachte ondergronden, vermindert de zuiging, fixeert poederende 
ondergronden, geschikt voor binnen en buiten, onverzeepbaar, waterdamp doorlatend, 
maakt oplosmiddelhoudende producten overbodig.

BASISGEGEVENS: Dichtheid ca. 1 kg./ltr.
Kleur transparant blauw (na droging blank).

Droogtijden bij 20°C en 65% RV:
Stofdroog na ca. 30 minuten.
Overschilderbaar (onverdund) na ca. 4 uur.
Overschilderbaar (verdund) na ca. 2 uur.

Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.
Praktisch rendement onverdund ca. *12 m² per liter.

verdund (1:3)  ca. *8 m² per liter.
*sterk afhankelijk v.d. zuiging v.d. ondergrond.

Applicatiemethode kwast, blokwitter, roller, airless-spuit, e.d.
grote oppervlakken zeer snel en eenvoudig met 
b.v. roller (met automatische aanvoer) of spuit.

Minimale verwerkingstemperatuur ondergrond- en omgevingstemp. boven +5°C.
Overschilderbaarheid zeer goed overschilderbaar met 

dispersieverven.
Buitenduurzaamheid zeer goed buitenduurzaam.
 

ONDERGRONDCONDITIE: Droog en vetvrij.
Nicotine-aanslag hoeft niet eerst te worden verwijderd.
Eventuele loszittende verfdelen verwijderen.

GEBRUIKSINSTRUKTIE: Als isolatiemiddel goed verzadigd aanbrengen (aan de gelijkmatige glans over het gehele 
oppervlak is te zien of de ondergrond overal goed is geraakt).
Bij verwerking en droging voldoende ventileren.
Niet te behandelen oppervlakken eventueel afdekken.
Na verdunning onbruikbaar als isolerend voorstrijkmiddel.
Reiniging gereedschap: direct na gebruik met water.

Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.
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POREX 2000  ®     isolerend voorstrijkmiddel  
Vervolg

GEBRUIKSINSTRUKTIE: Algemeen advies onbehandelde ondergronden:
Vóór het aanbrengen van watergedragen verven op onbehandelde ondergronden 
adviseren wij altijd eerst voor te strijken met verdunde POREX 2000.

SYSTEMEN: Licht poederende en zuigende ondergronden:
Goed verzadigd voorstrijken met verdunde POREX 2000.
(1 deel POREX 2000 op 2-3 delen water).
Na droging afwerken met dispersieverf, sierpleister, behang e.d.

Nieuwe steenachtige ondergronden (winddroog):
Goed verzadigd voorstrijken met verdunde POREX 2000.
(1 deel POREX 2000 op 2-3 delen water).
Na droging afwerken met dispersieverf, sierpleister, behang e.d.

MDF, gips- en spaanderplaat, e.d.:
Spijkergaatjes e.d. vullen.
Goed verzadigd voorstrijken met verdunde POREX 2000
(1 liter POREX 2000 op 2-3 liter water).
Na droging afwerken met dispersieverf, sierpleister, behang e.d.
Gipsplaten welke behangen moeten worden, voorstrijken met verdunde POREX 2000
(1 liter POREX 2000 op 1 liter water).

Bloedende houtsoorten (zoals merbau) en hardboard platen:
2 keer goed verzadigd voorstrijken met onverdunde POREX 2000

Met nicotine-, roet-, teervlekken etc.* vervuilde ondergronden:
Goed verzadigd voorstrijken met POREX 2000 ONVERDUND.
Na droging afwerken met dispersieverf, sierpleister, behang e.d.

           * POREX 2000 isoleert nicotine-, roet-, teer-, lippenstift-, potlood-, 
ballpoint-, thee-, viltstift-, en opgedroogde vochtvlekken.

Bij twijfel en/of bij andere dan bovengenoemde vlekken is het aanbrengen van een 
proefvlak aan te bevelen. Na droging van het met POREX 2000 geïsoleerde proefvlak kan 
op dit vlak een laag latex worden aangebracht. Na ± 15 minuten is te zien of de vlekken 
voldoende zijn geïsoleerd. 

VERPAKKING: Jerrycans van 1, 2½, 5 en 10 liter. 
 

HOUDBAARHEID: In onaangebroken originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste
24 maanden houdbaar.
Na verdunning is het niet meer mogelijk Porex 2000 als isolatiemiddel te gebruiken 
en is de houdbaarheid beperkt.

TIP: Indien POREX 2000 is verdund maar niet geheel opgebruikt, raden wij aan dit met b.v. 
een merkstift op de verpakking te vermelden om vergissing bij een volgend karwei te 
voorkomen.

Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.


