
	
	

 
ABSOLUTE PRIMER 

 PRIMER VOOR GLADDE OPPERVLAKKEN 

	

 

Productomschrijving 
 

Hechtingsprimer voor moeilijke en speciale ondergronden. Uitstekende hechting. 
Deze primer is bedoeld om te worden overschilderd met eender welk product uit het  
OWATROL® SPIRIT-assortiment. Reukloos. 

Toepassingen 
 

ABSOLUTE PRIMER is geschikt voor alle moeilijke ondergronden zowel binnen als buiten: 	kunststoffen 
(behalve polyethyleen en polypropyleen), non-ferrometalen, verzinkt metaal, roestvrij staal, 
glas, keramiek … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Voorbeeld van een toepassing op glas 

Technische kenmerken Uitzicht: krijtwitte primer. 
Soort product: op basis van speciale harsen met sterke hechtingseigenschappen. 
Densiteit: 1,30 ± 0,03. 
Vastestofgehalte: 56 ± 3%. 
VOS: 	EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/i): 140 g/l VOS (2010).  
Dit product bevat maximaal: 15 g/l VOS. 
Rendement: ongeveer 8 - 10 m²/l volgens de structuur van het oppervlak. 
Reiniging gereedschap: met water en zeep, onmiddellijk na het gebruik. 
Houdbaarheid: 	minstens een jaar houdbaar, beschermd tegen vorst en hoge temperaturen. 
Verpakkingen: 0,5L en 2,5L. 

Verwerking 
 

Voor gebruik goed schudden.  
Gebruiksklaar product, niet verdunnen. 
ABSOLUTE PRIMER aanbrengen op een gezonde, droge en schone ondergrond (het oppervlak vooraf 
reinigen met water en een reinigingsmiddel, nadien zeer grondig afspoelen, of met een krachtig 
oplosmiddel). Kunststoffen en glanzende oppervlakken moeten worden ontglansd met fijn schuurpapier 
om de hechting van ABSOLUTE PRIMER te verbeteren.  
Het product kan worden aan gebracht met een borstel of een rol met korte of halflange vezels, afhankelijk 
van de aard van de ondergrond. 
Het product aanbrengen tussen 5 °C en 25 °C, niet bij slechte weersomstandigheden en bij aanwezigheid 
van restvocht. 
Na 8 uren overschilderen met een product uit het OWATROL® SPIRIT-assortiment. 

Veiligheid 
 

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten op de 
verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving. Gevaarlijk. De voorzorgsmaatregelen in acht nemen. 

Uitgiftedatum   November 2017. 

  

Rendement 
± 8-10 m2/L 

Materiaal 
verfborstel /rol met korte of halflange vezels 

Verwerkingstemperatuur 
Tussen +5°C en +25°C  

Droogtijd  
8 	uur 

Reiniging gereedschap  
WATER 

Al onze producten en oplossingen vindt u op:  

www.owatrol.com  
Owatrol® Spirit  
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Durieu Coatings NV/SA 
Boucle Odon Godart 8   

B-1348 Louvain-la-Neuve - België 
T. +32 (0)10 420 090 – F. +32 (0)10 420 099

 

Owachem BV 
Zinkerweg 9-A - 5145 Waalwijk - Nederland 

T +31(0)416 – 347958 - F +31(0)416 – 348092 
Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl 


