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TECHNISCHE FICHE

Easy Weld Primer
METAALBESCHERMING VOOR EN NA HET LASSEN

Unieke hechting op staal, verzinkt staal en opgeschuurd aluminium.

Probleemloos doorlasbaar met puntlas en halfautomaat, zowel droog als nat.

Geeft een duurzame bescherming en is overlakbaar.

Spettert niet bij het halfautomatisch lassen.

Zeer snelle droging.

Kan met de meeste gangbare verven en lakken afgewerkt worden.

Zeer hoog rendement - 7m2/bus.

Gebruik

• Oppervlakken moeten vetvrij, stofvrij en droog zijn. 
• Beste resultaten op “blank staal”. 
• Bus goed schudden voor gebruik. 
• Slechts 1 dunne dekkende laag aanbrengen. Spuitafstand : 30 cm. 
• Na gebruik bus omkeren en sproeier schoonspuiten. 
• Droogtijden respecteren. 
• Kan na droging ontvet worden met Safety Clean.

Product

Karakteristieken

Easy Weld Primer is een synthetische polyvinyl roest inhibitor 
grondverf. Easy Weld Primer werd ontwikkeld uit de noodzaak om 
staal voor carrosserie- en constructiedoeleinden tegen roest te 
beschermen, zonder echter de lasbaarheid en de opbouw van een 
klassiek laksysteem in het gedrang te brengen. Easy Weld Primer kan 
zowel voor als na het lassen aangebracht worden en geeft na 
afdekking met uw verfsysteem een perfecte roestbescherming 
alsook een optimale hechting. Easy Weld Primer is door zijn fijne 
samenstelling perfect spuitbaar. Het spuitpatroon van de Easy Weld 
Primer spuitbussen stemt overeen met dat van een conventioneel 
spuitpistool.

Toepassingen

Als doorlasgrondverf in de lasindustrie, algemeen onderhoud, 
carrosserie, garage,... .

Verpakking

Easy Weld Primer - aerosol 500ml 119011000

Technische Eigenschappen

• Samenstelling: synthetische polyvinyl harsen, ijzer 
oxydes, silicaten, alilfatische en aromatische 
koolwaterstoffen.

• Kleur: rood-bruin.
• Aspekt: mat.
• Viscositeit: 17 sec. DIN4 (20°C).
• Droge stoffen: 72% (gewicht).
• Droogtijd:

stofdroog na 10 min. 20°C / 65% R.V.
duimdroog na 30 min. 20°C / 65% R.V.
droog na1 uur 20°C / 65% R.V.

• Aanbevolen laagdikte: 9-16 micron.
• Houdbaarheid: 12 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de 

veiligheidsfiche te raadplegen.
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