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Gipsplaat, beton of metselwerk: met Bauchemie van Protektor hebt u de basis voor 
een optimaal resultaat. Het creëren van de juiste ondergrond- voorwaarde is essen-
tieel voor professioneel schilderen, pleisteren en behangen. Protektor Bauchemie 
levert u het productprogramma voor een perfecte grondering, afgestemd op de veel-
zijdige eisen van kritische wanddecorateurs. Met onze verschillende primers hebt u 
nu het betrouwbare gereedschap voor alle gladde, sterk zuigende, te verstevigen of 
doorslaande ondergronden. Op waterbasis, oplosmiddelvrij en milieuvriendelijk – 
grondlagen, die hechten – voor een vlekkeloos resultaat.

  Betonkontakt (Betoncontact) – Hechtbrug op glad beton   
 Hechtbrug voor gips en gipshoudende systeempleisters

  Aufbrennsperre (Voorstrijk) – Vermindering van het zuiggedrag 
 Voorstrijkmiddel voor sterk of verschillend zuigende ondergronden

  Putzgrund (Pleisterondergrond) – Kwartshoudende, wit gepigmenteerde voorstrijk  
 Hechtingsbevorderaar bijv. voor het aanbrengen van sierpleister

  Tiefengrund (Voorstrijkmiddel) – Oplosmiddelvrije, ongepigmenteerde  
 diepe grondering Grondering voor de versterking van krijtende en  
 schurende ondergronden 

  Sperrgrund (Dampscherm) – Voorstrijkmiddel voor isolatie en afsluiting  
	 Grondering	voor	het	afsluiten	van	doorslaande	stoffen	bijv.	voor	sierpleister
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PERFECTE GRONDERING: BAUCHEMIE

Art.-nr. Beschrijving Verbruik 
(afhankelijk van de ondergrond)

Inhoud Palletinhoud

1444 Putzgrund 0,20 - 0,30 kg/m2 20 kg 24
1445 Putzgrund 0,20 - 0,30 kg/m2    6 kg 70

Kwartshoudende, wit gepigmenteerde voorstrijk.

Hechtingsbevorderaar bijv. voor het aanbrengen
van sierpleisters.

▸	Voor	binnen	en	buiten
▸		Wit	gepigmenteerd
▸		Egaliseert	het	zuiggedrag	van	de	ondergrond
▸		Weerbestendig
▸		Klaar	voor	gebruik,	verdunbaar	tot	10%
 

Putzgrund (Pleisterondergrond)
NIEUW

1448 Sperrgrund 0,20 - 0,30 kg/m2 15 kg 24
1449 Sperrgrund 0,20 - 0,30 kg/m2   6 kg 70

Voorstrijkmiddel voor isolatie en afsluiting.

Grondering voor het afsluiten van doorslaande
stoffen	bijv.	voor	sierpleisters.

▸	 Voor	binnen	en	buiten
▸	Wit	gepigmenteerd
▸	Speciaal	tegen	stoffen	uit	de	ondergrond
▸	Verbetert	de	mechanische	hechting
▸	 Klaar	voor	gebruik

Sperrgrund (Dampscherm)
NIEUW

1440 Betonkontakt 0,20 - 0,30 kg/m2 20 kg 24
1441 Betonkontakt 0,20 - 0,30 kg/m2    6 kg 70

Hechtbrug op glad beton.

Hechtbrug voor gips en gipshoudende  
systeempleisters en hechtbevorderaar  
op glad beton.

▸	Voor	binnen
▸		Rood	gepigmenteerd
▸		Alkalibestendig
▸		Hoge	hechtsterkte
▸		Klaar	voor	gebruik,	verdunbaar	tot	10%

Betonkontakt (Betoncontact)
NIEUW

Aufbrennsperre (Voorstrijk)

1442 Aufbrennsperre 0,10 - 0,20 l/m2 15 liter 24
1482 Aufbrennsperre Konzentrat 0,05 - 0,10 l/m2 15 liter 24
1443 Aufbrennsperre 0,10 - 0,20 l/m2    5 liter 70
1483 Aufbrennsperre Konzentrat 0,05 - 0,10 l/m2    5 liter 70

Vermindering van het zuiggedrag.

Voorstrijkmiddel voor sterk of verschillend
zuigende ondergronden.

▸		Voor	binnen	en	buiten
▸		Geel	gepigmenteerd
▸		Hoge	alkalibestendigheid
▸		Klaar	voor	gebruik	en
 als concentraat (1:1 bis 1:4 verdunbaar)

NIEUW

1446 Tiefengrund LF 0,15 - 0,20 l/m2 10 liter 50
1447 Tiefengrund LF 0,15 - 0,20 l/m2   5 liter 96

Oplosmiddelvrije grondering.

Ongepigmenteerde grondering ter versterking van 
krijtende en schurende ondergronden.

▸	Voor	binnen	en	buiten
▸	Ongepigmenteerd
▸	Voor	minerale	ondergronden
▸	Reduceert	en	egaliseert	het	absorptievermogen
▸		Klaar	voor	gebruik

Tiefengrund (Voorstrijkmiddel) 
NIEUW


