
Omschrijving 

Integra Hechtprimer is een watergedragen primer op basis van een gecombineerd alkyd/acrylaat bindmiddel. 

Deze primer hecht uitstekend op vrijwel alle ondergronden. Overschilderbaar met watergedragen en oplosmid-

del houdende lakken. 

 

Toepassing  

Integra Hechtprimer wordt binnen en buiten toegepast  

op ondergronden waar een normale grondlak door-

gaans onvoldoende hecht. Geschikte ondergronden 

zijn o.a. asbestcement, metaal, zink, aluminium, hard 

pvc, tegels en glas. (Niet geschikt voor geadoniseerd 

aluminium, polypropyleen en polyethyleen). 

Voorbehandeling 

• Slecht hechtende oude verflagen verwijderen. 

• Ondergrond reinigen / ontve'en met Azet Expo. 

• Nawassen met schoon water. 

• Ondergrond mat schuren en stofvrij maken. 
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Verwerking 

Voor gebruik goed roeren. Het aanbrengen van de 

geadviseerde laagdikte zorgt voor een op-male 

vloeiing. Azet Integra Hechtprimer bereikt de op--

male hech-ng na ± 5 dagen droging. De primer is 

echter als na 3 uur overschilderbaar met waterge-

dragen lakken en na 16 uur net oplosmiddelhou-

dendenproducten. De droog-jd (en dus de over-

schilderbaarheid) kan aanzienlijk worden verlengd 

door een lage temperatuur of de toepassing van 

een donkere kleur. 

Technische gegevens 

Verwerkingsvoorwaarden:  omgevingstemperatuur minimaal 10°C max, 30°C /R.V. < 85%  

vochtgehalte in het hout < 20% 

Vast stof gehalte: 57% (gewicht) 

Laagdikte: droog 25-35 micrometer, nat 50-60 micrometer 

Verdunning:    met schoon water, maximaal 5% (spuit) 

Verwerkingsgereedschap:  acryl-kwast, kortharige lakroller of Aircoat spuit   - spuitdruk 50-70 bar 

             - spuitnozzle 0,09—0,011 inch 

             - luchtdruk 2½ bar  

Rendement:    10 m² per liter  

Stofdroog:     na 1 uur  

Overschilderbaar :   na 3 uur met watergedragen lakken en na 16 uur met oplosmiddelhoudenden lakken 

Prak�sche informa�e  

Reiniging gereedschap:  met water en zeep direct na gebruik. 

Opslag:  vorstvrij bewaren. 

Houdbaarheid:  minimaal 1 jaar in ongeopende originele verpakking. 

Verpakking:  1 en 2½ liter blikken. 

Kleur:  wit en vrijwel alle kleuren via het Azet kleurmengsysteem. 

Veiligheid:  raadpleeg het veiligheidsinforma-eblad van Integra Hechtprimer. 
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Deze uitgave vervangt eventueel eerder verschenen technische informa-ebladen 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 produk-nforma-e  

omdat de toepassing, de verwerking en de omstandigheden bij aanbrengen van dit produkt veelal buiten onze beoordeling valt.  
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