
Omschrijving 
Candor Multiprimer is een sneldrogende primer op basis van een alkydhars bindmiddel. Deze primer hecht uit-
stekend op vrijwel alle ondergronden. Candor Multiprimer heeft een zeer goede vloeiing en is uitstekend 
schuurbaar. 

 

Toepassing  
Candor Multiprimer wordt buiten toegepast op onder-
gronden waar een normale grondlak doorgaans onvol-
doende hecht. Geschikte ondergronden zijn o.a. me-
taal, tegels en harde kunststoffen. Candor Multiprimer 
heeft een licht roestwerende werking. 

Voorbehandeling 
• Losse delen geheel verwijderen. 
• Ondergrond reinigen / ontvetten met Azet Expo. 
• Nawassen met schoon water. 
• Ondergrond mat schuren en stofvrij maken. 
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Verwerking 
Candor Multiprimer  aanbrengen op een droge on-
dergrond. Het product voor gebruik goed roeren. 
De ondergrond temperatuur moet minimaal 3 gra-
den boven het dauwpunt liggen. 

Technische gegevens 
Verwerkingsvoorwaarden:  omgevingstemperatuur minimaal 5°C /R.V. < 85%  

vochtgehalte in het hout < 15% 
Vaste stof gehalte: 45% (vol.) 
Laagdikte: droog ± 35 micrometer / nat ± 70 micrometer 
Verdunning:    evt. met aromaatvrije terpentine 
Verwerkingsgereedschap:  kwast of kortharige lakroller - niet verdunnen 
     aircoat-spuit - max. 5 % verdunnen  
Rendement:    12 m² per liter  
Stofdroog:     na  ½ uur  
Overschilderbaar :   na 3 uur  

Praktische informatie  
Reiniging gereedschap:  met terpentine direct na gebruik. 
Opslag:  koel en droog 
Houdbaarheid:  2 jaar in ongeopende originele verpakking. 
Verpakking:  1 en 2½ liter blikken 
Kleur:  wit en vrijwel alle kleuren via het Azet kleurmengsysteem 
Veiligheid:  raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Candor Multiprimer. 
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Deze uitgave vervangt eventueel eerder verschenen technische informatiebladen van dit produkt. Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder  
voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden op grond van de gegevens uit deze technische produktinformatie  
omdat de toepassing, de verwerking en de omstandigheden bij aanbrengen van dit produkt veelal buiten onze beoordeling valt.  
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