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Toepassing: 
Watergedragen hechtprimer voor binnen en buiten toepassing. Universeel overschilderbaar en met 
licht corrosie werende eigenschappen tegen flash rust (vliegroest of oppervlakteroest). De hechtprimer 
is een echte probleemoplosser en is geschikt voor over oude intact zijnde verf- en laklagen, de meeste 
non-ferro metalen, harde overschilderbare kunststoffen, RVS en ontroest staal. LET OP: Niet toepassen 
op kaal en onbehandeld hout, kitzomen en reparatie pasta’s e.d. Maak op onbekende ondergronden 
altijd eerst een proefvlak. Zie de WERKWIJZER EKODUR voor uitgebreide verwerkingsinstructies en 
legenda van de symbolen. Bel ons gerust of app naar nummer 06-47057824 als je specifieke vragen 
hebt. 

 
Onderstaande waarden gelden voor het gereed product (basis) wit. Bij de droogomstandigheden is 
20°C, 65% RLV en voldoende ventilatie als geldende norm aangehouden. 
Bindmiddel Polyurethaan - Acrylaat 
Verdunning Water 
Kleur Wit en basis transparant. Vrijwel elke kleur via het kleurenmengsysteem 
Glans Mat 
Dichtheid 1,2 Kg/l 
Vastestof Ca. 39 vol.% 
Rendement ± 12 m² per liter 
Stofdroog ± 1 uur 
Overschilderbaar ± 4 - 6 uur 

% natuurlijke grondstoffen  
Ca. 65 %. 
water, herwinbare plantaardige grondstoffen en minerale stoffen 

Verwerkingscondities Vanaf ca. 7 ˚C tot ca. 25 ˚C, RLV van maximaal 80% 
Houdbaarheid In gesloten verpakking minimaal 1 jaar houdbaar. 

Na opening beperkt houdbaar. 
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Beschikbaar in de volgende verpakking(en): 
 
EKODUR Hechtprimer #2040EKODUR Hechtprimer #2040EKODUR Hechtprimer #2040EKODUR Hechtprimer #2040    
Wit, 1 liter blik; art.nr. 1250513; EAN 8716544038332 (doos = 6 x1ltr) 
Wit 2,5 liter blik; art.nr. 1250514; EAN 8716544038356 (doos = 4 x 2,5 ltr) 
Basis Transparant, 1 liter blik; art.nr. 1250613; EAN 8716544038349 (doos = 6 x1ltr) 
Basis Transparant 2,5 liter blik; art.nr. 1250614; EAN 8716544038363 (doos = 4 x 2,5 ltr) 
 
Vrijwel elke kleur is leverbaar via ons kleurmengsysteem. 
 
Zie VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voor veilig en gezond werken. 


