
Technische fiche 
 
 

PYROPLAST - HW primer 
 
 
 
 

Kleurloze hechtgrondering voor hout, aan te brengen als voorbe-
handeling bij pyroplast-HW.  Bevat geen oplosmiddelen. 
 
 
 
 
Toepassing 
 

voor alle oppervlakken waarop voldoende hechting van 
pyroplast-HW niet gegarandeerd is.  Aan te raden voor 
houtsoorten die rijk aan harsen zijn. 
 

Verpakking 5 kg  blikken 
 

Kleur kleurloos 
 

Verwerking 
 

Strijken, spuiten 

Verbruik 60 - 100 ml/m² 
 

Voorbereiden van de 
ondergrond 

De ondergrond moet vrij van stof, vet, was en hars zijn. 
Oude, slechtzittende verflagen moeten volledig verwijderd 
worden. 
 

Informatie over de 
verwerking 
 

Voor gebruik goed oproeren.  Niet onder +10°C verwer-
ken.  Niet verdunnen. 

Materiaalreiniging Onmiddellijk na het gebruik met water 
 

Droogtijd bij +20°C, 60 % rel. luchtvochtigheid en een verbruik van 
100 ml/m² : 
- na ca. 30 min.  : stofdroog 
- na ca. 2 uur      : volledig droog 
 

Ontvlammingspunt geen 
 

Soortelijk gewicht ca. 1,09 g/cm³ bij + 20°C. 
 

Voorschrift i.v.m. 
gevaarlijke stoffen 

Het product moet volgens 91/155/EWG niet worden 
gekentekend. 
 



Arbeidsveiligheid Tijdens het gebruik rekening houden met de geldende 
voorschriften voor arbeidsveiligheid en bescherming 
tegen ongevallen. 
 
 
Voor het eten en na het werk gezicht en handen grondig 
reinigen.  Schakelaars en elektrische leidingen afdekken. 
Mag niet in de handen van kinderen komen.  Buiten het 
bereik houden van eet- en drinkwaren en diervoeder. 
 

Opslag min. 12 maanden.  Tegen vorst beschermen, ook tijdens 
het transport.  Slechts in de originele blikken bewaren en 
wel zo, dat alleen vakpersoneel toegang heeft. 
Geopende blikken goed sluiten. 
 
 

Milieubescherming Niet lozen in de grond, in het water of in de riolering. 
 

Brandbeschermende maatregelen mogen slechts worden uitgevoerd door 
geschoold en gespecialiseerd personeel. 
 
Deze technische fiche moet U informeren.  Gezien de veelvuldige toepassings-
mogelijkheden kunnen wij geen garantie geven voor individuele gevallen.  Dit geldt 
ook dan, indien wij technische raadgevingen hebben gedaan.  Deze zijn gebaseerd 
op de resultaten van onderzoekingen en op ervaringen, maar in elk geval niet 
bindend.  Mondelinge afspraken moeten principieel schriftelijk worden bevestigd. 
 
 


