
Ideaal voor het vullen van naden, 

biedt een beschermlaag voorafgaand 

aan puntlassen of  MIG-lassen. 

P/N: 86354 33 

S/C: CWP 

Eigenschappen 
 

•Droogt snel 

•Bevat een hoog gehalte aan vaste stoffen 

•Toepasbaar op verschillende oppervlakken 

•Heeft een zeer goede elektrische 

geleidbaarheid 

•Verlaagt lasspatten &  beschermt panelen 

Hints & Tips 

DS678 
Product goed schudden volgens gebruiksaanwijzing daar er een hoog gehalte aan vaste stoffen 

aanwezig is. Indien een dikke/zware dekking vereist is, wordt deze best bereikt door het 

opbouwen van meerdere lagen van een normale dikte in tegenstelling tot minder dikke lagen.  

Laat uitdampen zodat het oplosmiddel volledig verdwenen is uit het product alvorens de 

volgende laag aan te brengen 

Gebruiksaanwijzing 
1. Verwijder olie, roest vuil en andere vervuilende stoffen. Het oppervlak moet schoon en droog zijn. 

2. Schudt krachtig tot je de mengkogel goed hoort bewegen. 

3. Spuit op ongeveer op 15-20 cm afstand van het oppervlak en spuit door het maken van een 

    zwaaibeweging. 

4. Reinig het overtollige met KENT Acrysol. 

5. Een primer is aanbevolen voor absorberende oppervlakken. 

Toepassingen 

Een lasbare primer gebaseerd op koper  voor het voorkomen van roest tussen twee autopanelen.  Kan 

toegepast worden voor puntlassen het het MIG-lassen. De coating beschermt  panelen en mondstuk 

tegen lasspatten en verminderd aldus het spatten. 

Door zijn metalen afwerking kan dit ook toegepast worden als bescherming en visuele verbetering van 

leidingen, stalen buizen, metaalwerken, poorten enz.. 

Voordelen 
 

•Bespaart tijd 

•Een uitstekende deklaag  in de diepte zodat dit een  

 betere bescherming geeft tegen corrosie 

•Meervoudig gebruik betekent minder voorraad opslaan 

•Laat gemakkellijk MIG–lassen en contact met electroden toe 

•Geeft een betere afwerking met minder reiniging achteraf 

COPPER WELDPRIMER 



Technische Informatie 

DS678 

Artikelnr.: 86354 33 

Stockcode: CWP 

Omschrijving: Copper Weldprimer 

Levensduur: 24 maanden 

Douanecode: 32089099 

Verkoopeenheid: Per stuk 

Kleur: Koper metaal 

VOS: 733 g/l 

MSDS: Ja 

Droogtijd: 5-10 minuten 

 

2004/42/IIB(e)(840)733 
VOS 

Markeringen: 

Aanverwante poducten:  Coatings, Certanium, Abrasives, Acrysol 

Markt  

Segmenten : 
Primaire Secondaire 

Voorwaarden  
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 

en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

KENT  Belux sprl/bvba of KENT Nederland B.V. 

KENT Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met de grootst 

mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid 

aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen 

voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen 

voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in 

de informatie of voor schade ten gevolge van of in 

verband met het gebruik van deze informatie. 

KENT Belux sprl/bvba  en KENT Nederland B.V. handelen 

onder de naam KENT. 

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van onze 

producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. De 

richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals 

kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend 

advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 85 4868360 

Vestigingsadres:   

KENT Belux sprl/bvba 

Rue Emile Francqui, 4   

1435 Mont-Saint-Guibert 

BTW: BE 0414.239.587 

KENT Nederland B.V. 

Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda. 

BTW : NL 8172.47.658.B01 

 

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. Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda 

•Tel:       +31 85-4868360  Fax:      +31 85-4868369 

www.kenteurope.com 

 

COPPER WELDPRIMER 


