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PRIMAIRE EPOXY HYDRO RAL7040 L-20069 

Watergedragen epoxy primer 
     

     

DEFINITIE 
Primaire Epoxy Hydro is een epoxy antiroest primer op basis van 
calcium fosfaat, aanbevolen voor de bescherming van ondergronden 
die onderhevig zijn aan agressieve chemische aanvallen op basis 
van zuren, base of zout. 
 

TOEPASSINGEN 
*Roestwerende bescherming van metalen gebinten en metalen 
constructies in de industrie.  
*Zowel op nieuwe ondergronden als bij onderhoudswerken. 
*Wordt ook op een automatische ketting gebruikt voor de 
bescherming van gestraalde gebinten vóór vervoer en opbouw op 
werven. 
 

ONDERGRONDEN * IJzer, staal, gietijzer (alle ferro metalen) 
* Oude voorbewerkte ondergronden in goede staat. 

VOORNAAMSTE 
EIGENSCHAPPEN 

⇒ Snelle droging 
⇒ Bevat calcium fosfaat 
⇒ Zeer goed dek- en vulvermogen 
 

VERWERKINGSGEGEVENS 
 
 

                                               
Harstype 
Uitzicht van de droge verffilm 
Droog stofgehalte 
Densiteit van het mengsel (com. 
A+B) 
Viscositeit bij 20°C 
Flashpoint  
Droging bij 20°C, 60% HR 

 en 40 µm droog 
 

 
Theoretisch Rendement 
Potlife 

 
Epoxy hars verhard met polyamiden 
Zijdeglans 
68 ± 1 % (56% ± 1 % in volume) 
1,35 ± 0,02 
Thixotroop 
 
< 21°C  
 
Stofvrij: 20 minuten 
Droog voor aanraking: 90 minuten 
Overschilderbaarheid: na 24 uren droging 
 11 m2/kg; 40 µm droog zonder verlies op een vlak ondergrond. 
6 uren 
De droging kan versneld worden door stoken tot 60°. Vraag 
eventueel advies van de technische dienst. 
 

UITVOERING 
 

Meng component B (harder L-19946 in component A (gekleurde 
base). 
Mengverhouding: CA/CB: 11/1 in gewicht. 
Roeren tot een homogene brei. 
Op viscositeit brengen in functie van de gekozen verwerking. 
15 minuten laten indikken. 
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Verwerking Materiaal Verdunning 
 Kwast Tussen  0 en 5 % verdunnen met water  
 Automatische ketting  Ons raadplegen 
 Pneumatisch spuitpistool Tussen  0 en 5 % verdunnen met water  
 Airless  
 
 
REINIGING Water 

OVERSCHILDEREN Na 24 uren droging door een verf op basis van epoxy, polyester of 
alkyde hars op waterbasis. 
 

AANBEVELINGEN OPTIMALE VERWERKING: 
*De oppervlaktetemperatuur en de omgevingstemperatuur 
moeten schommelen tussen de 5°C en de 35°C. 
*Ondergrond moet vrij zijn van condensvocht: de temperatuur van 
de ondergrond moet minstens 3°C hoger liggen dan het 
dauwpunt. 
*Relatieve vochtigheid lager dan 85 % 
*Niet verwerken bij temperaturen lager dan 10°C. 
  

KLEUREN  RAL7040  
Andere kleuren: raadpleeg ons. 
 

 
VERPAKKINGEN  
 
 

Component A: gekleurde base: 5,5kg  
Component B: Epoxy harder voor epoxy primer L-19946: 0,5kg 

 
BEWARING  1jaar in de originele ongeopende verpakking. 

Bewaren in een droog en goed geventileerd lakaal bij 
temperaturen die schommelen tussen de + 5 en + 35°C. 
 

HYGIENE EN VEILIGHEID Zie onze MSDS. 

  
 
 
 
 
 
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. 
 
 


