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pictogram legend 

2004/42 Referentie naar EC Directive 

IIAj Annex, Tabel en sub categorie van produkt 

(500) Grenswaarde VOC van deze sub-categorie 

500 Maximum VOC in produkt klaar voor gebruik (RFU) 

 

 
 

technical data sheet 
revisie datum : 19-7-2017 

WASH PRIMER WIT PSV 82 

 
 
 
 

Vaste stof: gewicht 

volume 

min.  41,0 % 

min.  40,0 % 

- max. 43,0 % 

- max. 42,0 % 
 

Viscositeit DIN 4/25°C.  min. 16'' - max.18'' 

 
Glans: mat 

 
Kleur : wit 

 
Product type: 2 component 

 

Verharder ratio : 

PSV 1750 

QX 5 

in gewicht 

100 

60 

 

Droge laagdikte : 20 - 30 micron 

 
Theor.rendement : min. 10,0 m²/l - max. 13,0 m²/l 

 
Droging op 25°C : stof droog 

kleefvrij 

hanteerba 

doorgehard 
 

Temperatuur bestendigheid90 °C 

 
Overspuitbaar na : 

min.: 10 minuten max.: 8 uur 

na 8 uur is licht opruwen aanbevolen 

 
Houdbaarheid: 12 maanden bij + 5/35°C. 

 

- Technische basis gegevens Getest : 

soortelijk gewicht min. 1,120 g/l  - max. hechting test ASTM D 3359 method B 

op ontvet en opgeruwd aluminium, perfecte hechting 

GT. 0 

 

hierboven vermelde informatie is gebaseerd op onze beste ervaringen, echter, onder wisselende omstandigheden tijdens gebruik kan 

deze informatie slechts als indicatie worden beschouwd. 

EP vernici s.r.l. De Dieze 47 5684 PR Best tel: +31 499 330028 email: info@epvernici.nl 

 

- Product naam : 
 

- Kenmerken 
2K hecht primer, zeer snel drogend en met goede 

roestwering, uitstekende hechting op staal, verzinkt plaatwerk 
en op aluminium. 

 

- Gebruik 
De primer kan worden overgespoten met EP vernici 2k 

acrylaat fillers, of direct afgelakt met acrylaat of polyurethane 
topcoats, rekening houdend met voldoende uitdamptijd. 

 

- Aanbevolen verfsysteem 
Op gestraal staal (SA 2,5) ruwheid straalbeeld niet meer dan 

20 micron, of na schuren. 

 
Op aluminium of verzinkt plaatwerk, ontvetten en opruwen 

met scotch brite. 

Overspuiten met acrylaat of polyurethane fillers, of direct 

aflakken met acrylaat of polyurethane topcoat. 

 
Gebruik geen polyester (spuit)plamuur over de washprimer. 

 

: 5 -10 minuten 

: 15 - 20 minuten 

ar : 2 uur 

: 5 dagen 

 

- Applicatie methode en spuitviscositeit 
spuiten : 

klaar voor gebruik na toevoegen verharder 
airless : 

 

1,180 g/l 
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