Lacq Universele Hechtprimer
Lacq Universele Hechtprimer is een hoogwaardige, waterverdunbare
hechtprimer die zorgt voor de juiste basis voordat u begint met
aflakken. Daarnaast heeft Lacq Universele Hechtprimer een positieve
invloed op de duurzaamheid van de opvolgende lagen, heeft het een
zijdeglans afwerking en is het gemakkelijk te verwerken.

Toepassing:
Als basis dat zorgt voor een gladde ondergrond, geschikt voor binnen en buiten op ondergronden als
hout, metaal, zink, aluminium (plaataluminium) en hard-PVC. Het is passief roestwerend, matig
isolerend op doorbloedende houtsoorten. Belangrijk: Geen hechting op niet voorbehandeld gietaluminium.
Toepasbaar voor binnen en buiten op:
• Hout
• Metaal
• Zink
• Aluminium (plaataluminium)
• Hard PVC
Gebruiksaanwijzing:
• Voor gebruik goed oproeren.
• Ondergrond zorgvuldig stof-, vet- en roestvrij maken; oude loszittende lagen verwijderen.
• Niet verwerken beneden 7°C lucht- en ondergrondtemperatuur en een luchtvochtigheid boven
85%.
Let op! Wij adviseren eerst een proefstukje op te zetten om het gewenste resultaat te behalen.
Applicatie:
Te verwerken met kwast, roller, luchtspuit of airless (airless spuitdruk 120-140 bar, spuitnozzle 0,0090,0011 inch, spuithoek: 40° en 3-5% vol. met water verdunnen).

Droogtijd:
Na ca. 2 uur overschilderbaar met muurverf; na 24 uur met lakverf (bij 20°C en 65% RV).
Reiniging:
Gereedschap direct na gebruik reinigen met water en na gebruik verpakking goed sluiten.
Rendement:
Ca. 10 m² per liter op een gladde ondergrond.
De verwerkingstemperatuur:
Relatieve luchtvochtigheid:

9 - 30°C
maximaal 85%

Let op! Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de
vorm van het object.
Verkrijgbare hoeveelheden:
0,5L, 1L & 2,5L.
Verkrijgbare kleuren:
Het product kan naar wens aangekleurd worden.
Houdbaarheid:
In onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar. Koel, droog en vorstvrij opslaan.
De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en
jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk
gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden
gehouden voor mogelijke afwijkingen.

Veiligheidsadvies:
Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.
MSDS is te downloaden op www.lacq.eu.
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