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ALGEMEEN
Omschrijving Waterverdunbaar voorstrijkmiddel voor buiten en binnen op basis van 

acrylaatdispersie. 

Toepassingsgebied Voor het verminderen van de zuiging van steenachtige ondergronden en 
plaatmaterialen. 
 
Voor het fixeren (vastzetten) van poederende of krijtende verfresten op poreuze 
ondergronden. 

Kenmerkende  
eigenschappen

Groot indringend vermogen, ook in de diepere zones. 
 
Grote capillaire werking. 
 
Waterdampdoorlatend. 
 
Overschilderbaar met dispersiemuurverven, siliconenhars-emulsie muurverven 
en terpentine verdunbare muurverven. 
 
Zeer gemakkelijk verwerkbaar. 
 
Onverzeepbaar. 
 
Wanden, eenmaal behandeld met Garantietex Fixeergrond, zijn uitermate 
geschikt voor het aanbrengen van wandbekleding of behang met lijm of plaksel. 
Het naderhand afstomen van de wanden gaat dan ook beter zonder 
beschadiging van de wand. 

APPLICATIEGEGEVENS
Applicatiemethode Kwast

Verdunning : 1 : 4 verdunnen met leidingwater. 
Op sterk zuigende ondergrond onverdund 
toepassen.

Reiniging gereedschap Leidingwater.

Rendement 8-10 m²/liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.

Droging Bepaald bij 23°C en 50% RV
Kleefvrij na : ca. 2 uur
Overschilderbaar na : ca. 6 uur
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APPLICATIEGEGEVENS
Applicatieconditie Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 5°C en 

een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.
Veiligheidsgegevens Zie productveiligheidsblad van Garantietex Fixeergrond. 

TECHNISCHE GEGEVENS
Soortelijke massa Ca. 1,0 g/cm3

Vaste stof Ca. 26 vol.%
Glansgraad Mat.
Hechting Uitstekend op genoemde ondergronden; biedt goede hechting aan muurverven 

en lijmen.
Weersbestandheid Niet van toepassing, wordt overgeschilderd. 

OVERIGE INFORMATIE
Kleuren Melkachtig (droogt vrijwel kleurloos op).
Houdbaarheid In onaangebroken verpakking tenminste 2 jaar.
Verpakking In jerrycan van 5 liter.
Opslag Koel en vorstvrij. 

SYSTEEMADVIES
ALGEMEEN Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is 

afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te 
verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Verder dient de ondergrond 
volledig afgebonden, vrij van alle verontreinigingen en ongerechtigheden, droog 
en draagkrachtig te zijn. Van beton dient de eventueel aanwezige cementhuid 
verwijderd te worden. Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen 
gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden. Eventuele reparaties 
uitvoeren met een geschikt vulmiddel. 
 
Noot 
Voor oppervlakken binnen die verontreinigd zijn met nicotineaanslag, roet- en 
watervlekken, wordt verwezen naar het productbeschrijvingsblad van Garantietex 
Isoleer. 
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SYSTEEMADVIES
Onbehandelde of kaalgemaakte 
ondergrond

BINNEN 
 
Minerale ondergrond: 
Zuigende ondergronden voorstrijken met Garantietex Fixeergrond. 
Het geheel afwerken met twee lagen Garantietex Acryl, Garantietex Mat, 
Garantietex Satin, Garantietex Superdek, Garantietex Topcoat, Garantietex 
Isoleer of Garantietex Schimmelbestendig. 
 
BUITEN 
 
Beton, metselwerk en pleisterwerk: 
Zuigende ondergronden voorstrijken met Garantietex Fixeergrond. 
Het geheel afwerken met twee lagen Garantietex Mat, Garantietex Satin, 
Garantietex Topcoat of Garantietex Dialith. 
 
Metselwerk en pleisterwerk (siliconenhars-emulsie systeem): 
Zuigende ondergronden voorstrijken met Garantietex Fixeergrond. 
Het geheel afwerken met twee lagen Garantietex SL Gevelverf. 
Noot 
Voor ondergronden met haar- en krimpscheuren wordt verwezen naar het 
Productbeschrijvingsblad van Garantietex SL Gevelverf. 

Geschilderde ondergrond BINNEN 
 
Behandeld met dispersie muurverf: 
Ondeugdelijke verflagen verwijderen. 
Intacte muurverflagen reinigen. 
Kale, zuigende delen voorstrijken met Garantietex Fixeergrond. 
Bijwerken en vervolgens geheel afwerken met Garantietex Acryl, Garantietex 
Mat, Garantietex Satin, Garantietex Superdek, Garantietex Topcoat of 
Garantietex Isoleer. 
 
Behandeld met dispersie muurverf (schimmelbestendig behandelen): 
Ondeugdelijke verflagen verwijderen. 
Intacte muurverflagen reinigen. 
Kale, zuigende delen voorstrijken met Garantietex Fixeergrond. 
Het geheel afwerken met twee lagen Garantietex Schimmelbestendig.
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SYSTEEMADVIES
Geschilderde ondergrond BUITEN 

 
Behandeld met dispersie muurverf: 
Ondeugdelijke verflagen verwijderen. 
Intacte muurverflagen reinigen. 
Kale, zuigende delen voorstrijken met Garantietex Fixeergrond. 
Bijwerken en vervolgens geheel afwerken met Garantietex Mat, Garantietex 
Satin, Garantietex Topcoat of Garantietex Dialith. 
 
Behandeld met siliconenhars-emulsise muurverf: 
Ondeugdelijke verflagen verwijderen. 
Intacte muurverflagen reinigen. 
Kale, zuigende delen voorstrijken met Garantietex Fixeergrond. 
Bijwerken en vervolgens geheel afwerken met Garantietex SL Gevelverf. 
Noot 
Voor ondergronden met haar- en krimpscheuren wordt verwezen naar het 
Productbeschrijvingsblad van Garantietex SL Gevelverf. 
 
Behandeld met silicaat muurverf: 
Ondeugdelijke verflagen verwijderen. 
Intacte muurverflagen reinigen. 
Geheel voorstrijken met Garantietex Fixeergrond. 
Het geheel afwerken met twee lagen Garantietex SL Gevelverf. 
Noot 
Voor ondergronden met haar- en krimpscheuren wordt verwezen naar het 
Productbeschrijvingsblad van Garantietex SL Gevelverf. 
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