
 
  

   

Easy Surface Prep (E.S.P.) 
Maakt schuren overbodig, wanneer er geschuurd 
dient te worden om hechting te verkrijgen. Is toe 
te passen op gevernist of met hoogglans 
afgewerkt houtwerk, kunststof panelen, 
meubelen, geglazuurde of keramische wandtegels 
en glas. 
 
Eigenschappen  
1. Easy Surface Prep maakt niet poreuze ondergronden 
gereed voor schilderen en laat een permanente 
hechtlaag achter.  
2. Ideaal voor gevernist of met hoogglans afgewerkt 
houtwerk, trespa, kunststof panelen en meubelen. Ook 
te gebruiken op geglazuurde of keramische tegels en 
glas.  
3. Verwijdert de oude (verf)lagen niet en maakt deze 
niet zacht of dof.  
4. Vormt na 120 minuten een goede hechtlaag voor 
nagenoeg iedere olie- alkyd- of acrylverf.  
5. Verzekert een betere en snellere afwerking.  
6. Is zeer gemakkelijk in gebruik.  
7. GEEN/ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN.  
Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan arbo.  
 
Gebruiksaanwijzing  
a. Verwijder voor behandeling met een conventionele 
olie-, alkyd- of acrylverf alle losse verfresten.  
b. Breng E.S.P. gelijkmatig op met een doek, roller of 
kwast, totdat de ondergrond een ‘nat’ uiterlijk heeft.  
c. Wacht 5 minuten en wrijf de ondergrond na met een 
droge, schone en pluisvrije doek.  
d. Na 120 minuten kan er worden geschilderd. Een met 
E.S.P. behandeld oppervlak is overschilderbaar tot zelfs 
7 dagen na behandeling.  
Als de verf ‘kruipt’ of niet goed hecht is de ondergrond 
niet goed schoon. Verwijder de natte verf en maak de 
ondergrond opnieuw grondig schoon met een 
reinigingsmiddel en water. De ondergrond goed laten 
drogen alvorens opnieuw te gaan schilderen.  
 
Bij vragen en/of twijfel raadpleeg altijd de importeur!!  
 
LET OP. Gebruik E.S.P niet als een hechtlaag voor 
sterk oplosmiddelhoudende of twee componenten 
verfsystemen. Zorg ervoor dat de nieuwe (verf)
laag samengaat met de oude (verf)laag. Bij 
gebruik van acryl- of emulsieverf zal de verflaag 
enige tijd ‘zacht’ blijven en zal pas na 30 dagen 
geheel zijn uitgehard.  
 
 
 

 Rendement: 1 liter E.S.P. is voldoende voor het 
prepareren van ongeveer 18 m2.  
Te gebruiken materiaal: kwast, roller.  
Gebruikstemperatuur: +35°C/+5°C.  
Overschilderbaar na 90 minuten (tot max. 7 dagen).  
Reinigingsmateriaal: Terpentine*)  
*) Doeken of papier doordrenkt met E.S.P. mogen niet 
zomaar in de afvalbak/-zak worden gedeponeerd i.v.m. 
mogelijke zelfontbranding. 
 
Bovenstaande aanwijzingen worden ter informatie 
verstrekt; de fabrikant/importeur is niet 
aansprakelijk voor het gebruik van de producten, 
omdat deze niet onder zijn toezicht werden 
toegepast.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Owachem BV, Waalwijk  


