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OWATROL ®-PRIMER AP.60

Productbeschrijving

OWATROL®-PRIMER AP.60 is een matte primer en lak in één, voor alle ondergronden, op basis van
OWATROL® OIL*, een product dat roest op duurzame wijze stopt en stabiliseert. Toepasbaar op
diverse ondergronden: metaal, hout, pvc...

Eigenschappen

• Zorgt voor een sterke en decoratieve roestbescherming.
• Kan direct op roest en op licht geoxideerde metalen worden aangebracht.
• Versterkte uv-bescherming. Soepele film die niet barst.
• Bestand tot + 175°C.
•	OWATROL®-PRIMER AP.60 is overschilderbaar met olie- of alkydverven, alkyd-urethaanverven,
eencomponent-alkydverven.
• Gebruiksklaar.
• Wit kan worden aangekleurd met een universeel pigment (contacteer ons).

Toepassingen

• Alle ondergronden:
- Hout, pvc, tegels, vezelcement...
- Ferro- en non-ferrometalen: gegalvaniseerd staal, aluminium, zink...
• Buiten: hekken, balkons, tuinmeubels, luiken, veranda’s, allerlei metalen structuren...
• Binnen: deuren, lijstwerk, meubels, radiators, leidingen...

Technische
kenmerken

Afwerking: Mat/zijdeglanzend.
Bindmiddel: Alkydharsen.
Oplosmiddel: Solvent.
Soortelijk gewicht: 1,200 ± 0,05.
Viscositeit: Dikvloeibare verf.
Vastestofgehalte: 66 % ± 5.
Vlampunt: > 60°C.
Houdbaarheid: Minstens 2 jaar in hermetisch afgesloten originele verpakking.
Verpakkingen: 0.5 l, 1 l, 2.5 l en 20 l.
Kleuren: Bestaat in vier onderling mengbare kleuren.
Wit

Grijs

Zwart

BruinRood

Droogtijd: 6 à 8 uur afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de relatieve vochtigheid en de kleur.
Overschilderbaar na 24/48 uur (temperatuur + 20°C, relatieve vochtigheid 50 %).
VOS: EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/i): 500 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 430 g/l.

Voorbereiding van de
ondergrond

•	De ondergrond moet voorbereid, schoon, droog en ontvet zijn. De geldende technische
voorschriften naleven.
•	Op licht/sterk geroeste of al geverfde oppervlakken, eerst de loszittende roest- of verfdeeltjes
verwijderen.

Verwerkingsmateriaal

• Borstel.
• Rol.
• Verfspuit.

Alle hierbij opgegeven inlichtingen hebben uitsluitend een indicatieve waarde. De fabrikant kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, gezien hij geen controle heeft over de manier waarop zijn producten worden gebruikt en aangebracht.

ROESTWERENDE MATTE PRIMER EN LAK VOOR
ALLE ONDERGRONDEN

•	Goed roeren voor en tijdens het gebruik met het oog op een homogene vermenging van de
pigmenten.
•	Niet verdunnen.
•	Bij verwerking met verfspuit, afhankelijk van de gebruikte nozzle, 5 tot 20 % OWATROL® OIL* aan
de OWATROL®-PRIMER AP.60 toevoegen, tot de verf de gewenste viscositeit heeft.
•	Verwerken bij + 5°C tot + 35°C. Niet aanbrengen op oppervlakken die zeer warm zijn.
•	Volgens de geldende technische voorschriften mag het vochtgehalte van het hout maximaal 18 %
bedragen.

Verwerking

Als primer wordt de verf in één laag aangebracht, als afwerklaag in een of twee lagen. Goed laten
drogen tussen de lagen.
Nieuwe oppervlakken: direct 1 à 2 lagen OWATROL®-PRIMER AP.60 aanbrengen.
Licht geroeste oppervlakken: lichtjes afborstelen met een staalborstel en vervolgens 1 tot 2 lagen
OWATROL®-PRIMER AP.60 aanbrengen.
Sterk geroeste oppervlakken: behandelen zoals licht geroeste oppervlakken maar voor de eerste
laag 5 tot 20 % OWATROL® OIL* toevoegen aan OWATROL®-PRIMER AP.60.
Geroeste geschilderde oppervlakken: het is aanbevolen om voor de eerste laag OWATROL®PRIMER AP.60 een pure laag OWATROL® OIL* aan te brengen.
Non-ferrometalen: blokkeert alle vormen van corrosie (zink, aluminium, koper...).
Zink en gegalvaniseerd staal hoeft niet eerst gezuiverd te worden. Verwerking: zie ‘Nieuwe
oppervlakken’.
Houten oppervlakken: contacteer ons, afhankelijk van de houtsoort en de staat van de
ondergrond.

Rendement

•	16 m2/l per laag.
Het praktische rendement hangt af van het type, de staat en de absorptie van de ondergrond en
van de manier waarop het product wordt aangebracht.

Reiniging materiaal

White spirit.

Opslag

Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.

Veiligheid

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten op
de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.

Al onze producten en oplossingen vindt u op:

www.owatrol.com
DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

OWATROL®-PRIMER AP.60 is een merk van

OWACHEM B.V.
Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland
Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92
Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl
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* Zelfde fabrikant

Alle hierbij opgegeven inlichtingen hebben uitsluitend een indicatieve waarde. De fabrikant kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, gezien hij geen controle heeft over de manier waarop zijn producten worden gebruikt en aangebracht.

Verwerkingsadvies

