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PRODUCT DATA  PRIMER 44 HS  
 
  

OMSCHRIJVING 
Gebruiksklare solventgedragen hechtprimer op chloorrubberbasis. 

 
SPECIFIEKE KENMERKEN  
Groot fixerende vermogen voor loszittende ondergronddeeltjes – verbetert de hechting van 
topcoats -  onverzeepbaar - goede U.V.-stabiliteit - soepel. 

 
AANBEVOLEN TOEPASSING 
Fixeer- en hechtlaag voor poreuze en ongeschilderde minerale ondergronden. 

 
TECHNISCHE GEGEVENS 
Uiterlijk: Glanzend (glansgraad 60°:  90%) 
Kleur: Grijs 
Massa: 1,07 - 1,11 g/cm3 
Vaste stof gehalte: In volume: 30 - 34% 

In gewicht: 43 - 47% 
Aanbevolen laagdikte: Natte film: 70 micron (verbruik:14 m²/l) 

Droge film: 23 micron (verbruik: 14 m²/l)  
Vlampunt: 41°C, ontvlambaar 

 
VOC-gehalte: 599 g/l max. 
Gebruiksklaar mengsel: 599 g/l max. 
Categorie: A/h 
EU grenswaarde: 750 g/l (2007) / 750 g/l (2010) 

 
Droogtijden bij 20°C/60% r.v. 
Kleefvrij: 1 uur 
Hanteerbaar: 1 uur 
Overschilderbaar: 24 uur 
Uitgehard: 24 uur 

 
Rendement 
Theoretisch: 14 m²/l 
Praktisch: 10 - 15 m²/l . Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van 

de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220). 
 

ONDERGROND VOORBEHANDELING 
De ondergrond zuiver maken en ontvetten. Indien de ondergrond een acrylaatverf is, mag de-
ze niet met Primer 44HS overschilderd worden (aantasten van de acrylaatverf door de oplos-
middelen van Primer 44HS). In dat geval Primer 44HS vervangen door Pegafix. 

 
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 
Voor gebruik moet het product intensief geroerd worden tot het volledig homogeen is. 

 
VERDUNNING EN APPLICATIE 
Kwast: Alle types. Onverdund toepassen. 
  
Roller: Alle types.  Onverdund toepassen. 
  
Luchtspuit: Onverdund toepassen 
  
Airless spuit: Niet verdunnen. Nozzle: 011 – 013 / Druk: 150 - 170 bar 
  
Reinigen: Thinner 22 
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PRODUCT DATA  PRIMER 44 HS  
 
 
 

APPLICATIE CONDITIES 
Aanbrengen in een droge en goed geventileerde omgeving. 

 
OPMERKINGEN 
 Gebruiksklaar product. NIET verdunnen! 
 Reversibel verfsysteem d.w.z. dat het product terug oplost in zijn eigen oplosmiddel. 

 
VEILIGHEID 
Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking. 

 
OPSLAGSTABILITEIT 
2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, 
goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C. 

 
 
 


