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    Productinformatie  mei 2011 
 
 
 
Snel overschilderbare hechtprimer voor 
binnen en buiten op basis van speciale 
in water gedispergeerde high-tech acrylaatharsen 
 

 
EKODUR VAST! 

 
 
Profiel:   Probleem oplosser voor een breed scala moeilijk te schilderen ondergronden 

Superhechtende watergedragen primer  
Snelle droging en doorharding 
In 468.562 kleuren 
Corrosiewerend met “pro-Active Protection” 
Snel overschilderbaar 
Overschilderbaar met water- en terpentine verdunbare verven 
Geurarm 
Onverzeepbaar 
Goed elastisch 
Watervast 

 
 
Ondergronden: De meeste non-ferro-metalen w.o.: 

• Verzinkt en gegalvaniseerd staal 
• (Geanodiseerd) aluminium 
• Koper 
Harde overschilderbare kunststoffen, w.o. hard PVC, plexiglas 
Roestvast staal (RVS) 
Ontroest staal (reinigingsgraad ISO-St3 of stralen tot SA2½) 
Minerale ondergronden, w.o. baksteen, beton, gips, pleisterwerk 
Geglazuurde tegels 
Oude intacte zijnde verf- en laklagen 
Let op:  
Niet toepassen op kitzomen, reparatie pasta’s, e.d. 

 
Verwerking:  De verf voor gebruik goed oproeren 

Verdunning   : water  
Aanbevolen laagdikte  : 80 micron nat = 30 micron droog 
Grotere oppervlakken  : aanbrengen en verdelen met een lakviltroller 
Kleinere oppervlakken  : met de kwast opzetten en goed verdelen 

   Snelle droging    : nastrijken en/of narollen vermijden 
Spuiten (Airmix)  : vooraf proefspuiten  
Gereedschap reinigen  : direct na gebruik met lauw water  

 
 
Verwerkings- 
condities:  Omgevingstemperatuur  : +7 - 25ºC 

Ondergrondtemperatuur : +7 - 25ºC 
Relatieve luchtvochtigheid  : < 80% 
Goede ventilatie 



De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen.  
Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. De afnemer/gebruiker dient vooraf te controleren  
of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest  
dit productinformatieblad zijn geldigheid. 
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Eigenschappen: Glans : ca. 20%  
Dichtheid : ca. 1,24 kg/l 

 Vaste stofgehalte : ca. 51 gew.% / 41 vol.% 
 Theoretisch rendement : 12,5 m²/lt. bij een drogelaagdikte van 30 µm 

 Praktisch rendement : afhankelijk van applicatiemethode, laagdikte  
   en aard van de ondergrond  

VOS-gehalte : < 100 g/l 
 Droging bij 20ºC/RLV 65% : Open tijd  :  ca. 5 minuten 
   Stofdroog :  < 1 uur  
   Kleefvrij :  < 2 uur  
   Overschilderbaar :  4 uur 

  Temperatuur en RLV beïnvloeden de droging 
 
Systeemopbouw: Twijfel over de ondergrond: controleer na 24 uur de hechting op een 

proefvlak. 
 

Voorbehandeling: 
De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij, mat geschuurd (korrel min. 280) 
en draagkrachtig te zijn. Gebreken in de ondergrond vooraf op een 
verantwoorde wijze en met toepassing van de juiste producten herstellen. 

 
Non-ferro-metalen 
Kunststoffen* 
RVS 
Geglazuurde tegels* 
Geschilderd hout 
Systeem: 1 laag EKODUR VAST en 1 à 2 x afschilderen 

 
*  Door de grote verscheidenheid aan kunststoffen cq. geglazuurde tegels is 
het advies: vooraf de hechting te controleren. 

 
Staal: reinigingsgraad ISO-St-3 of stralen SA 2½ 
Systeem: 2 lagen EKODUR VAST min. 60 µm en 1 à 2 x afschilderen 

 
Mineralen: 
Systeem: 2 lagen EKODUR VAST en 1 à 2 x afschilderen 

 
 
Verpakking:  1 en 2 ½ liter 
 
 
Arbo-Classificatie: Bevat geen/zeer weinig oplosmiddelen. 
  Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO. 
 
Opslag:  Koel, doch vorstvrij, in goed gesloten verpakking 
   en in een geventileerde ruimte, buiten bereik van kinderen en dieren. 

Houdbaarheid:  Minimaal 12 maanden houdbaar; na opening beperkt houdbaar. 
 
 


