
 

 

PRODUCTINFORMATIEBLAD  

NovaPROtect Primer  
 

 
OMSCHRIJVING Sneldrogende hechtprimer voor buiten op basis van gemodificeerde alkydhars. 
 
EIGENSCHAPPEN  -Goede verwerking, dekking en vloeiing. 

-Uitstekend schuurbaar. 
-Bevat reukloze isoparaffine verdunning, snel overschilderbaar met 1K verven op 
basis van alkydhars. 

        
TOEPASSING Sneldrogende hechtprimer (meerdere lagen op een dag) voor o.a. op (verzinkt)staal 

(roestwering voor ijzer & staal), aluminium, geglazuurde tegels, verschillende 
kunststoffen (uitgezonderd PP & PE) en hout en houtachtige materialen; bij 
buitenwerk dienen zachte houtsoorten direct, en harde houtsoorten binnen 1 
maand, met NovaPROtect Satin of Gloss te worden afgewerkt. 

          
KLEUREN  Wit en vrijwel alle kleuren. 
 
GLANSGRAAD Mat 
 
VERPAKKING  Blikken van 1 en 2,5 ltr.       
 
BASISGEGEVENS  Droogtijden bepaald bij 20°C en 65 % R.V. 
   Stofdroog  : na ca. 0,5 uur. 
   Kleefvrij   : na ca. 1 uur. 
   Overschilderbaar  : na ca. 2 uur. 
   Soortelijk gewicht : ca. 1,56 g/cm³ (wit). 
   V.O.S.   : type SG. Max. 500 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010) .  
 

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De genoemde waarden zijn een 
gemiddelde. Lage temperatuur en hoge relatieve vochtigheid vertragen de doordroging. 
2 uur overschilderbaar geldt voor gedearomatiseerde aflakken, niet voor sterke oplosmiddelen uit 2K lakken 
en nitrocelluloselakken.  
Donkere kleuren : omschreven droogtijd geldt voor wit, donkere voltoon kleuren bezitten een langere 
droogtijd. 

 
HOUDBAARHEID Ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en 

vorstvrije plaats.  
  
RENDEMENT  Afhankelijk van de aard en structuur van de ondergrond en de applicatiemethode: 

ca 12-14 m²/liter. 

 
ONDERGROND-  De ondergrond dient schoon en droog te zijn en vrij van was, vet en roest.  
CONDITIES Indien thermisch verzinkte ondergrond, eerst ontvetten vervolgens goed schuren, 

voor optimale (klasse 0 NEN 5337) hechting te realiseren. 
Vochtpercentages in hout < 12%, verweerd en/of vergrijst hout geheel verwijderen 
en vette houtsoorten vooraf goed ontvetten voor maximale hechting te realiseren. 

 
VERWERKINGS-  -Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 25°C. 
CONDITIES  -Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%. 
 -Niet verwerken bij belasting in de volle zon.   
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INSTRUCTIES VOOR Verwerking met kwast, roller en airless apparatuur. 
GEBRUIK Voor kwast- en rollerverwerking tot max. 5% verdunnen. 

Voor airless verspuiten max. 5% verdunnen 
Spuitdruk:  120 - 150 bar 
Spuithoek:  50 – 60° 
Spuitnozzle:  0,013 - 0,015 inch 
Voor gebruik goed oproeren, na gebruik verpakking goed sluiten. 

 
Verdunning : terpentine.  

      
Verdunning zal de nauwkeurig afgestemde balans van de eigenschappen nadelig 
beïnvloeden.  
 
Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan de ARBO. 

    
REINIGING   Direct na gebruik reinigen met terpentine en residu op de juiste manier afvoeren. 
GEREEDSCHAP 
 
MILIEU EN  De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende  
GEZONDHEID  gezondheid, veiligheid en milieu te houden.  
 
VEILIGHEIDS-  Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad. 
VOORSCHRIFTEN 
 
TECHNIES ADVIES Voor advies kunt u contact opnemen met Neverlak B.V. 
   T : 020 6655 678 
   E : info@neverlak.nl   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De hierboven vermelde informatie is geheel vrijblijvend en is gebaseerd op eigen waarnemingen en ervaringen. Onze informatie geldt als 
vrijblijvend advies en ontslaat de afnemer/verwerker niet van de verplichting de door ons geleverde producten zelf te beproeven alvorens 
tot de verwerking daarvan over te gaan. De toepassing en de verwerking van onze producten geschiedt buiten onze controlemogelijkheden 
en waarneming en derhalve uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de afnemer/verwerker. Wij behouden ons het recht voor zonder 
kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van dit Productinformatieblad verliest deze uitgave haar 
geldigheid. 
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