
EPOXY PRIMER

Hints & Tips
Geschikte ademhalingsapparatuur gebruikenDS682

P/N: 86375 27 – Epoxy Primer – 500 ml

Voordelen

• Uitstekende hechiting en bescherming
• Snelle droogtijd
• Goede vloeiing
• Compatibele met alle standaardlakken
• Toepassing nat-op-nat mogelijk
• Levensduur 10 jaar (bij 10-25 °C, max 60% 

vochtigheid)

Een primer met een uitstekende hechting. 
Voorkomt corrosie op aluminium , 
geanodiseerd  aluminium, plaatstaal en 
verzinkt staal.

Eigenschappen

• Product loop niet uit en voorkomt corrosie
• Overschilderbaar na 12-15 minuten (@ 20 °C)
• Gladde afwerking
• Economisch
• Lange houdbaarheid

Toepassing

Epoxy Primer is een 1-K primer die een uitstekende 
hechting biedt en beschermt tegen corrosie. Door 
zijn snelle droogtijd is het ideaal voor spot repairs
en het overspuiten van onderdelen.
Deze primer droogt snel met een goede vloeiing en 
kan nat-op-nat aangebracht worden. Zorgt voor een 
goede isolatie tegen vocht en is compatibel met 
producten op waterbasis en oplosmiddelen op 
waterbasis.
Van toepassing op aluminium, geanodiseerd 
aluminium, plaatstaal, verzinkt staal, blank metaal, 
glasvezel en kunststofondergronden (palstiek 
primer aanbevolen!).

Instructies

1. Verwijder roest , vuil, vet en andere
verontreinigingen

2. De oppervlakte dient droog en zuiver te zijn.
3. Krachtig schudden tot mengkogel vrijkomt.  

Daarna goed schudden gedurende meer dan 2 
minuten.

4. Spuit op ongeveer 20-25cm van het oppervlak
en spuit met zwaaiende beweging verschillende
lagen.

5. Na het spuiten kan ondersteboven houden spuit
om het ventiel te reinigen.

6. Overschilderbaar na 12-15 min. bij 20 °C; 
gebruik 8-10 min. infrarood (IR.)



EPOXY PRIMER

Technische Informatie

DS682

Marktsegementen

Veiligheid & gezondheidinformatie – zie veiligheidsfiche

Artikelnr.: 86375 27

Omschrijving: Epoxy Primer 500 ml

Houdbaarheid: 10 years (at 10-25 degree, max 60% humidity)

Consistentie: Liquid (1-2 layers = 20-30 µ)

Kleur: Grey

Stock Code: EPXP

Douanecode 32089019

MSDS: Ja

Basis bindmiddel: Epoxy resin

VOS: 723 g/L

Temperatuurweerstand: Tot 90°C

Aanverwante Producten :  Abrasive range, Acrysol, Paints, Filler

VOS Markeringen :                          2004/42/IIB(e)(840)723

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 -Direct:  +31 85-4868364 Fax: + 31 85-4868369
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