
Hechtprimer H gebruiken:
• Als hechtprimer op kunststof ondergronden zoals PVC leidingen, kunststof deuren 
en ramen.
• Als roestwerende primer op stalen ondergronden.
• Als hechtprimer op reeds geschilderde ondergronden.
 
Het te behandelen oppervlak vooraf goed reinigen met P.K. Cleaner NS90 om een 
schoon oppervlak te verkrijgen. (goed laten drogen) 

Bij toepassing als roestwerende primer op staal, alle roest verwijderen met een (ro-
terende)staalborstel of door middel van (mechanisch)schuren. 

Bij toepassing als hechtprimer op kunststof, ondergrond fijn schuren (grofte P220-
P280) en indien noodzakelijk vooraf opweken met MEK (hechting altijd vooraf con-
troleren) 

Bij toepassing op bestaand schilderwerk, ondergrond fijn schuren (grofte P220-P280) 
en goed stofvrij maken. 

TIP
Behandeling van het staal met 2 lagen Hechtprimer H geeft een hogere roestwerende 
werking en verlengt de levensduur van uw staal aanzienlijk. 
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Hechtprimer H



 Algemene informatie  Voorzorgsmaatregelen 

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te 
downloaden van www.koopmansverf.nl 
 
De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op 
basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. 
behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen 
aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze 
gegevens wordt uitgesloten. 

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen 

Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril 

Toepassing : Zeer sneldrogende corrosiewerende hechtprimer voor o.a. metaal, thermisch verzinkt staal, aluminium en  
diverse kunststoffen. 

Kenmerken  : Zeer sneldrogend 
Uitstekende hechting op voorbehandelde ondergronden 
Kan met vrijwel elke verf overgeschilderd worden 
Goede corrosiewerende eigenschappen 
Lood- en chromaatvrije pigmentering  

HECHTPRIMER H 

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig 
te zijn.  
 
Metaalachtige ondergronden: 
Sstralen, etsen of grondig mechanisch schuren. 
 
 
Kunststof ondergronden: 
Ontvetten, mat schuren en enigszins opweken met M.E.K. 
(methyl ethyl ketoxine) (proefondervindelijk de hechting bepa-
len). 
 
Reeds geschilderde ondergronden:  
Reinigen met bijv. P.K. Cleaner NS 90 en schuren. 
 
  

 Eigenschappen 

 Verwerking 

 Ondergrondvoorbehandeling 

Basis  : alkydhars 

Kleur  : gebroken wit 

Dichtheid 20°C : ca. 1,25 kg/ltr. (wit)  

Laagdikte   : ca. 35 mu. droog  

Droogtijd : bij 20°C en een RV van 65%  
Stofdroog na ca. 15 minuten 

Overschilderbaar : na ca. 2 uur. 
na 16 uur met 2-componenten verven  

Glans  : mat 

Vastestofgehalte : ca. 45 vol%.  

Theor.rendement : ca. 12-13 m² per liter  

Houdbaarheid : In gesloten originele verpakking en bij 
vorstvrije opslag tenminste 12 maan-
den. 

 Verwerkingsmethoden 

Verwerkingstemp.  : Niet verwerken beneden 5°C en bo-
ven een RV van 85%. De onder-
grondtemperatuur dient tenminste 
3°C boven het dauwpunt te liggen. 

Reinigingsverd. : Nelfasol Verdunner 3210 of aromaat-
vrije terpentine 

Kwast/roller    

Verdunning  : Nelfasol Verdunner 3210 of aromaat-
vrije terpentine 

Nummer : 7802 

Datum : 22-03-2013 

Versie  : 06 


