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OMSCHRIJVING JOTUN KVIST OG SPERREGRUNNING is een watergedragen witte isolerende 
hechtprimer gebaseerd op epoxyhars.  

 
TOEPASSING JOTUN KVIST OG SPERREGRUNNING heeft een goede hechting op  

ongeglazuurde tegels, plastic, MDF en metaal en noesten. Tevens is de  
KVIST OG SPERREGRUNNING geschikt voor isolatie van roet, nicotine en droge 
vochtkringen op muren en plafonds. JOTUN KVIST OG SPERREGRUNNING is  
ook toepasbaar op houtsoorten welke inhoudsstoffen bevatten. 

 
VOORNAAMSTE 
KENMERKEN 

 Eenvoudig te verwerken. 
 Laat zich gemakkelijk schuren. 
 Zakt nagenoeg niet uit.  
 Heeft een goede isolatie tegen doorslaan. 
 Heeft een goede hechting op diverse ondergronden. 

 
KLEUR 
 
GLANS 

Wit 
 
Mat 

 
VERPAKKING 0.68 en 2,7 liter  

 
TECHNISCHE  Type Watergedragen, gemodificeerde epoxyhars 
GEGEVENS Droging bij 23°C / 50% RV De droogtijd is altijd afhankelijk van de 

temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en 
aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid 
en lage temperaturen beïnvloeden de droging 
negatief.   

 Stofdroog Na circa 1 uur 
 Overschilderbaar Na circa 12 uur 
   

 
VERWERKING Verbruik 8 - 10 m²/liter 
 Applicatie methoden Kwast, verfroller of spuit 
 Verdunning Water 

 
GEBRUIKS- 
AANWIJZING 

De ondergrond moet schoon en droog zijn. Ondergrond eerst ontvetten met 
JOTUN KRAFTVASK. Poreuze en absorberende ondergronden eerst afstoffen. 
Poreuze en absorberende ondergronden eerst afstoffen. JOTUN KVIST OG 
SPERREGRUNNING is klaar voor gebruik. Twee lagen aanbrengen.  
Kan overschilderd worden met alle lakken/beitsen en muurverven van JOTUN. 

 
VEILIGHEIDS- 
INFORMATIE 
 

 Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het 
veiligheidsinformatieblad. 

 

 

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te 

wijzigen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande 

middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest 

dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.  


