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Hydroprimer 
    Wateroplosbare industriële primer 
 
OMSCHRIJVING:  
100% acrylaat hars opgelost in water 
 
HOOFDEIGENSCHAPPEN:  
. Snelle droging 
. matte uitzicht 
. Oplosbaar in water 
. zonder co-solventen 
. hechtingslaag zonder geur, speciaal ontworpen voor industriële toepassingen, maar kan 
ook toegepast worden op gebouwen, binnen of buiten.  
. Wordt hoofdzakelijk gespoten, maar kan indien nodig ook gekwast of gerold worden. 
. Vaste stofgehalte:     59.9% 
. Densiteit:      1,29 
. Bestemming: alle metalen, galavanisatie, Aluminium, Inox, Steen, vloeren, glas, MDF, 
plastiek, oude solvent gebaseerde verven  waarop het een zeer goede hechting heeft en 
duurzaamheid. 
 
 
TOEPASSING: 
Ontvetting: Dit is de belangrijkste handeling ter voorkoming van problemen. Schuur de te 
behandelen delen met een scotch bride of met een schilderspons doordrenkt met 
ROBINCLEAN en droogt de oppervlakte met zuivere doeken. 

1. Kwast of rol:  
HYDROPRIMER mag met 2 % water verdund worden. 

2. Spuitpistool: 
. Spuitkop     1,2 tot 1,5 
. Druk      2 bars aan het vat. 
. verdunning: 5% water toevoegen tot een spuitviscositeit van 30 sec. Ford cup N°4. 
. 2 dunne lagen aanbrengen met een tussentijd van 60 min. tussen de lagen 
 Natte film:    125 – 150µ 
 Droge film:     70 – 75µ 
. Minstens 2 uren wachten alvorens men de eindlagen aanbrengt: HYDROFINISH 
Brillant of HYDROFINISH zijdeglans. 
De ideale toepassingstemperatuur in de spuitcabine is 18 – 20°C. Voor een snellere 
droging mag de temperatuur opgevoerd worden tot max. 40°. Een uitdamptijd van 
minstens 30 min moet in acht genomen worden tussen de applicatie en het 
geforceerd drogen. 
HYDROPRIMER mag na 48 uren overschilderd worden met onze systemen 
EPOMAIL of 2K PU. Raadpleeg ons voor alle andere toepassingen. 
 

 



 

 
 
 
 
 
DROGING: 
Stofvrij: 15-30 min. 
Droog: 2 uren. 
De droogtijden worden relatief weinig beïnvloed door temperaturen lager dan 15° en een 
relatieve vochtigheid hoger dan 65%. 
 
REINIGINGSMIDDEL:  water   
 
DEKKRACHT: 6 – 8 m²/li 
 
KLEUREN: Standaard beschikbaar in het wit, maar kan op aanvraag aangemaakt worden 
in alle Ral kleuren en de 1000 kleuren van de ROBIN waaier. 
 
VERPAKKINGEN:   0.750 li – 2.5li - 10 li 
 
OPMERKINGEN:  Dit product is vorstgevoelig. 
Alle waarborgen op deze verf vervallen indien ze getint worden met andere mengpasta’s 
dan deze die door Robin verkocht worden. 
 
VOC WAARDEN:  Maximale toegelaten waarden (Cat . I IA. i ) . 140g/ l (2007) – 140g/ l 
(2010) , dit product heeft een VOC van 21g/ li. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 


