
Graphene Primer

Voordelen & Eigenschappen

• Bijzondere corrosiebescherming – 1750+ uren 
zoutneveltest 

• Zinkvrij – minder schadelijk voor het milieu  
• Buitengewoon sterke hechting op metalen oppervlakken –

zacht staal, aluminium, elektrolytisch verzinkt staal enz. 
• Uitzonderlijk sneldrogend – overschilderbaar na 20 minuten
• Uitstekende flexibiliteit DIN EN ISO 6860 & ASTM D522 –

geen scheurvorming of afbladdering van de verflaag
• Uitstekende beschermingseigenschappen – grafeen

verlengt de levensduur van de coating 
• Zakt niet uit – ideaal om hoge laagdiktes te bereiken

Art.nr. Product Voorraadcode      Inhoud            Verpakking

86718 Graphene Primer Dark Grey GP                     500 ml                 Spuitbus 
86919 Graphene Primer Grey GPG                  500 ml                 Spuitbus 

Graphene Primer biedt oppervlakken een extreem hoge corrosiebescherming en zorgt voor een uitzonderlijk 
sterke hechting

Instructies

1. Reinig de te herstellen zone met KENT Acrysol. Zorg ervoor dat de oppervlakken volledig vet- en 
stofvrij zijn en laat drogen.

2. Voorbereiding van het oppervlak, machinaal of handmatig schuren met P240-korrel.
3. De bus goed schudden vóór gebruik omwille van het hoge vastestofgehalte. Als richtlijn 2 minuten na 

het losmaken van de schudkogel. 
4. Breng dunne lagen aan vanop een afstand van 15 - 20 cm. 
5. Breng zoveel lagen aan als nodig voor een volledige en gelijkmatige dekking, met minimaal 10 

minuten tussen elke toepassing. 
6. Schuren of lakafwerking kan al na 20 minuten worden uitgevoerd na toepassing van de definitieve 

laag, afhankelijk van de kamertemperatuur, de vochtigheid en de laagdikte.

Toepassing 

KENT Graphene Primer is een corrosiewerende primer van de hoogste kwaliteit. Graphene Primer biedt 
niet enkel een uitzonderlijk hoge corrosiebescherming, maar zorgt ook voor een buitengewoon sterke 
hechting en uitstekende compatibiliteit met de nieuwste generatie verfsoorten op water- en 
oplosmiddelbasis. Graphene Primer kan worden gebruikt op alle soorten metalen oppervlakken, de 
meeste harde kunststoffen en ook op de meeste synthetische verven en coatings. Het is een mechanisch 
robuuste, flexibele, chemisch niet-reactieve coating die een ondoordringbare laag vormt tegen invloeden 
van buitenaf. De droge grafeenlaag is uv-bestendig, kan zowel onder als over plamuur worden gebruikt, 
is lasbaar en puntlasbaar.



Bijkomende informatie

Consistentie: Spuitbus

Basismateriaal:  Een dispersie van harsen, pigmenten, grafeen en vulstoffen, weekmakers en thixotropen 

Kleur: Grijs

Houdbaarheid: 24 maanden

Douanetariefcode: 3208 20 90

VOS: 647 g/l

Aantal per stuk: 1

Toepassingsafstand: 15-20 cm

Droogtijd: 15-20 minuten

Droogtijd tussen de lagen: 10 minuten

Zoutsproeitest:  1750 uren

Toepassingstemperatuur (minimum): 10 0C 

Toepassingstemperatuur (maximum): 25 0C 

NB: Gebruik niet aanbevolen op zeer flexibele kunststofoppervlakken. 
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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 BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux BV 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 BV en KENT Nederland BV handelen onder 
de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux BV
Steenweg op Mechelen, 455/8
1950 Kraainem
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16 
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01

Algemene info:

Droogtijd:

20 minuten

Technische informatie
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