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PRIMER LAK
1. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
Productinformatie

Primer Lak is een grondlaag op waterbasis, geschikt voor gebruik op
verschillende ondergronden zoals hout, metaal en metselwerk.

Toepassingsgebied

Hout, metaal en metselwerk binnen en buiten.

Samenstelling

Pigment: niet-loodhoudende pigmenten.
Bindmiddel: acrylaat copolymeer
Solvent: water

2. FYSISCHE KENMERKEN
Eigenschappen
Droogtijd

Kleur

Primer Lak

Klaar voor gebruik. Snelle droging. Makkelijk overschilderbaar. Geringe geur.
Kan met solventgedragen of watergedragen lakken overschilderd worden.
Eén laag op standaard dikte:
Duimdroog: kan variëren naargelang vochtigheidsgraad en temperatuur,
Overschilderbaar: 2 - 6 uur.
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Verpakking

0,75 l – 2,5 l

Droge Stof

35 % nominaal

3. VERWERKING

Voorbereiding
ondergrond

Het oppervlak moet droog, stof- en vetvrij zijn. Verwijder bij reeds geschilderde
oppervlakken alle loszittende deeltjes en slecht hechtende verf door nat
schuren. Barsten of gaten in hout behandelen met een geschikt Polyfilla
product. In bepaalde omstandigheden kan een specifieke primer nodig zijn, bv.
voor harshoudende houtsoorten, gegalvaniseerd metaal of nieuw pleisterwerk.

Systeem

Goed omroeren voor gebruik. Eén laag primer aanbrengen met borstel en laten
drogen. Op sterk verroest metaal 2 lagen aanbrengen. Overschilderen met
solvent- of watergedragen lak.

Rendement

Ongeveer 11 m² per liter per laag afhankelijk van de poreusheid van de
ondergrond

Reiniging van het
materieel

Alle materiaal met water reinigen onmiddellijk na gebruik.

Bewaring

Zorgvuldig de verpakking sluiten.

4. VOORZORGSMAATREGELEN

PRODUCT OP WATERBASIS
Zorg voor een goede ventilatie tijdens aanbrengen en drogen. Contact met de
ogen en de huid vermijden. Bij contact met de ogen onmiddellijk spoelen met
veel water en medisch advies inwinnen. Bij contact met de huid, wassen met
water en zeep. Geen solventen, thinner of white spirit gebruiken. Schuurstof
niet inademen. Draag een geschikt stofmasker bij droog schuren. Buiten bereik
van kinderen bewaren. Afval niet in de gootsteen werpen. Koel en vorstvrij
bewaren.
Limietwaarde EU van dit product cat. A/g: 50 g/l (2007) - 30 g/l (2010)
Dit product bevat max. 20 gr/l VOS
De gegevens die in het document voorkomen zijn het resultaat van methodische opzoekingen die door de praktijk bevestigd
werden. Ze worden slechts als richtlijnen aangegeven. Gezien de grote verscheidenheid van de toepassingen en van de
wijze waarop het product kan aangebracht worden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden; wij verwijzen hier naar
onze algemene verkoopsvoorwaarden.
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