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1. Productomschrijving 
 
KEIM Soliprim is een speciaal silicaat gronderings-
middel voor binnen op basis van hydrosol en kiezelsol. 
 
2. Toepassingsgebied 
 
KEIM Soliprim is geschikt voor: 
• het opheffen van zuigingsverschillen tussen minerale 

en organische ondergronden, draagkrachtige oude 
verflagen of gedeeltelijk behandelde ondergronden. 

• het fixeren en verstevigen van krijtende of 
verzandende ondergronden. 

• de optimalisatie van de homogeniteit van het 
oppervlak voor de daarop volgende verflagen, in 
het bijzonder bij sterk strijklicht. 

 
3. Producteigenschappen 
 
• Bindmiddel op basis van hydrosol en kiezelsol 
• Egaliserend 
• Sterk ondergrond verstevigend 
• Hechtingsverbeterend 
• Goede indringdiepte 
• Dampdiffusie open, microporeus 
• Licht verkiezelend 
• Zonder toevoeging van oplosmiddelen 
• Reukarm 
 
Materiaal kenmerken  
• Dichtheid  ca. 1,03 g/m3  
• Sd-waarde  < 0,01 m 
• pH-waarde  ca. 9 
• Organisch aandeel < 5% 
 
Kleuren 
Licht melkachtig 
 
4. Verwerkingsinstructies 
 
Ondergrondvoorbehandeling 
De ondergrond moet schoon, vetvrij en droog zijn. 
 
Verwerking 
KEIM Soliprim bij voorkeur onverdund middels 
blokwitter aanbrengen. Ook applicatie met de rol of 
spuitapparatuur is mogelijk. Glansplekken vermijden.  
Bij sterk zuigende ondergronden kan het aanbrengen 
van een tweede laag nat in nat bevorderlijk zijn. 

 
Opmerking 
KEIM Soliprim kan niet als verdunning worden 
gebruikt! 
 
Verwerkingsvoorschriften 
Droogtijd 
Tussen het aanbrengen van de grondering en de 
eerste verflaag een droogtijd aanhouden van 
minimaal 6 uur. 
 
Verbruik 
Afhankelijk van de ondergrond 0,1-0,2 liter/m2 per 
laag. Exacte hoeveelheden dienen proefondervindelijk 
vastgesteld te worden. 
 
Reiniging van gereedschap 
Direct na gebruik met water reinigen. 
 
5. Verpakking 
 
5 liter en 20 liter. 
 
6. Opslag 
 
In gesloten verpakking, koel maar vorstvrij ca. 12 
maanden houdbaar. 
Tegen hitte en directe zonbelasting beschermen. 
 
7. Gevarencodering 
 
Niet van toepassing 
 
8. Transport codering 
 
Niet van toepassing. 
 
9. Afval 
 
EG- Afvalstoffenbesluit Nr. 08 01 12. 
Uitsluitend lege ingedroogde verpakking ter recycling 
aanbieden. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TI KEIM Soliprim 

KEIM Nederland BV 
 

Dukdalfweg 26 
1332 BM Almere 
Tel. +31 36 5320 620 
Fax +31 36 5320 030 

Bedrijvenpark De Vaart 
Postbus 1062 
1300 BB Almere 
                         

www.keim.nl 
info@keim.nl 

V
er

sio
n 

08
/0

9 
 

10. Veiligheidsvoorschriften 
 
Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, 
natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste 
voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op 
omliggende oppervlakken en vloer direct met veel 
water oplossen en  verwijderen. 
Ogen tegen spetters beschermen. 
Verf buiten het bereik van kinderen bewaren. 
 
In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, 
raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en 
werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste 
ontwikkelingen van onze producten.  Wij garanderen de kwaliteit 
van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid 
aanvaarden in verband met de verwerking ervan. 
Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden 
(VVVF).  

 


