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EPOCRYL HAFTPRIMER 

RAL 7032    L-6659 
         
SAMENSTELLING:  
Speciale 1k acrylaathars op solvent basis. 
 
GEBRUIKSAANWIJZINGEN: 
EPOCRYL-HAFTPRIMER is een verf die rechtstreeks op galvanisatie, elektroverzinkte platen, zink (goten), 
vinyl (sportzalen) en andere moeilijke ondergronden kan worden aangebracht. 
Waarborgt zowel binnen als buiten een maximale hechting. 
Waarschuwing: sommige soorten van gavanisatie bevatten aluminiumdeeltjes. Daarom raden we aan om 
eerst een test te doen. 
 
EIGENSCHAPPEN EN TOEPASSINGEN: 
- EPOCRYL-HAFTPRIMER is tixotroop. 
- Natte laagdikte: 80 – 100mu. 
- Droogtijd:20 tot 30 min voor een laagdikte van 100mu bij 20°C. en 60% RV. 
- Al de te behandelen oppervlakten moeten eerst grondig ontvet worden met ROBINCLEAN.In extreme 
gevallen is een lichte zandstraling of schuren van de oppervlakte aangeraden. 
- EPOCRYL HAFTPRIMER mag overschilderd worden met 1K synthetische lakken zoals RAPIDOLAC en 
ROBINSILK of met verven op basis van water uit de ROBINHYD gamma, maar mag NIET met 2K solvent 
gebaseerde verven (PU of epoxy) worden overschilderd. 
 
VERWERKING:  
EPOCRYL-HAFTPRIMER wordt met de kwast of de rol aangebracht en mag dan met 5% tot 10% thinner 
synthétique X verdund worden. Het werk moet snel uitgevoerd worden, want de droogtijd is kort. 
EPOCRYL-HAFTPRIMER is gebruiksklaar voor airless applicatie. Indien men het product met een 
luchtpistool wil verspuiten moet het met 20% synthetische thinner X verdund worden. 
Een tweede laag kan al na 12 uren droging aangebracht worden. 
 
VERDUNNING:     Thinner synthétique X 
 
REINIGING:   Thinner synthétique X, Synthetische thinner of 

Cellulose wash thinner.  
 
RENDEMENT:         6- 8 m² / Li 
 
KLEUR:        RAL 7032  (Kiezelgrijs) 
 
VERPAKKINGEN:  250ml, 750ml-2,5Li–5Li en 28kg. 
 
VOC: Maximale EU-waarde voor dit product (Cat. IIA/i): 600gr (2007) en 500gr (2010). 
EPOCRYL-HAFTPRIMER bevat een VOC gehalte van 476 gr. 
 
 
OPMERKINGEN: Alle waarborgen op deze verf vervallen indien ze getint worden met andere mengpasta’s dan deze die 
door Robin verkocht worden. 
 
Nota: Vervangt alle vorige edities. Het is de taak van het cliënteel om, voor elk gebruik,  na te gaan of dit wel de laatste 
editie is. Alle informaties weergegeven in deze folder zijn uitsluitend van informatieve aard en kunnen een aangepaste 
omschrijving rond de staat en behandeling van de ondergronden vereisen. 
 


