
Metal Primer WB
Voordelen:Productbeschrijving

Metaal Primer WB is een watergedragen anti-corrosie primer op basis van 
een speciaal ontwikkelde en gemodifi ceerde alkydhars. Het product bevat 
roestwerende pigmenten zoals zinkfosfaat. Door haar unieke samenstelling 
hee�  Metaal Primer WB  de volgende eigenschappen:
• Goede hechting op staal, voorbehandelde staalplaten, etc.
• Eff ectieve corrosiebescherming
• Snelle droging
• Snelle ontwikkeling van waterresistentie
 - na ongeveer 4 uur droging bij 20°C
• Kan worden afgewerkt met watergedragen coatings zoals Isonit Dak 
 coating (alle typen en glansgraden) en oplosmiddelhoudende coatings  
 zoals de Metal Topcoat.

Toepassing
Metaal Primer WB kan worden toegepast op stalen beplatingen en reeds 
voorbehandelde gevel- en dakbeplating (zoals Plastisol beplating). Het 
product kan worden gebruikt voor het primeren van staal in zowel bin-
nen- als buitentoepassingen. Alvorens de Metaal Primer WB aan te 
brengen, dient de ondergrond goed gereinigd te worden door middel van 
hogedrukreiniging om alle vuil, vet, loszitt ende roest en loszitt ende verf te 
verwijderen. Het gebruik van Metaal Primer WB wordt afgeraden tijdens 
perioden, waarbij de temperatuur beneden de 10°C ligt. 

Aanbeveling: Breng altijd een proefvlak aan om de compatibiliteit en 
hechting tussen de coating en de ondergrond te testen. 

Verpakking: 20 liter. Kleur:  Grijs en oxide rood. Verdunning:  Indien nodig 
met water, max. 5%. 
Verbruik: 8-12 m2/l. Applicatie: Kwast, roller of spuiten. Laagdikte: Natt e 
laagdikte 100 micron, droge laagdikte 40 micron. Glansgraad: 5-mat. 
Dichtheid:  Circa 1,3 kg/liter. Droogtijd:  Kleefvrij na ongeveer 1 uur bij 20°C. 
Overschilderbaar na 1-2 uur bij 20°C. Laagste verwerkings- en drogingstem-
peratuur 10°C. Opslag: Droog, vorstvrij en buiten bereik van kinderen. 
VOS: Max. 30 gram/liter (Cat A/g).
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