
Etch Primer
Etch Primer is een gebruiksklare chromaatvrije etsprimer, die wordt gebruikt als voorbehandeling van 
blanke metalen die de hechting van verf bevordert en corrosie van staal voorkomt

Art.nr. Product S/C Verpakking

83270 Etch Primer EP 450 ml spuitbus

Voordelen & Eigenschappen

• 1-component – mengen niet nodig
• Uitstekende hechting op verschillende metalen 

oppervlakken – veelzijdige toepassing
• Compatibel met de meeste verfsystemen – met vertrouwen 

te gebruiken, geen comebacks

Toepassing

KENT Etch Primer is rijk aan zinkfosfaat voor een uitstekende corrosiebestendigheid.
Het wordt gebruikt voor het voorbehandelen van blanke metalen oppervlakken, bevordert de hechting van 
verf en voorkomt dat staal gaat corroderen.
KENT Etch Primer kan worden gebruikt voor blank staal, aluminium, gegalvaniseerd en verzinkt staal, 
volledig uitgeharde verf, polyester bodyfillers en G.R.P.

Instructies

1. Oppervlakte grondig reinigen met een geschikt reinigingsmiddel zoals KENT Acrysol.
2. Nat of droog schuren met schuurpapier P280-P320.
3. Opnieuw reinigen, drogen en ontvetten.
4. Schudden vóór gebruik gedurende minimum 2 minuten.
5. Breng 1 tot 2 lichte egale lagen Etch Primer aan.
6. Laat tussen elke laag 3 tot 5 minuten uitdampen.
7. Laat 10 tot 20 min drogen vooraleer de overcoating aan te brengen.

N.B.: Droogtijd is afhankelijk van de laagdikte, vochtigheid en temperatuur.
Voor de beste resultaten binnen het uur oververven. 



Technische Informatie

Basis: Gemodificeerde epoxy

Consistentie: Spuitbus

Kleur: Lichtgrijs

Houdbaarheid: 24 maanden 

Douanetariefcode: 3208 9091

VOS: 692 g/l

Pot life: Niet van toepassing

Mengverhouding: Niet van toepassing

Thinner / verdunner: Niet van toepassing

Toepassingsafstand: ~25 cm 

Droogtijd: 10 - 20 min (20oC/50%RH & afhankelijk van de opbouw van de lagen)

Droge filmdikte: 15 - 20 microns

Dekking: ~3.5m2 per spuitbus

Aantal lagen: 1 - 2 lichte lagen

Droogtijd tussen de lagen:3 - 5 min

Volledige uitharding: 10 - 20 min (afhankelijk van de temperatuur en opbouw van de lagen)

Nat in nat: Neen

Zoutneveltest: >400 uur (ASTM B117-11)

Toepassingstemp.: 10oC tot 30oC

Temp.bestendigheid: Tot 80oC max.

Soortelijk gewicht: ~1.0 g/ml

Gehalte vaste inhoud: 15.78%

REV: 24/03/2016

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:  Claudius Prinsenlaan 128 – 4818 CP Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda
BTW: NL 817247658B01

http://www.kenteurope.com/fr/
http://www.kenteurope.com/fr/
http://www.kenteurope.com/

	Slide Number 1
	Slide Number 2

