
 

 

40-1350-0027 Aqua Walshechtprimer 
 
Versie 200428 : een watergedragen, blanke hechtgrondlak voor 

binnen, voor industriële toepassing. 
 
Samenstellingsindicatie : bindmiddel : watergedragen-dispersie  
 
Voornaamste kenmerken : - zeer transparant na uitharding 
  - geschikt voor lichte en donkere houtsoorten 
  - geeft een betere elasticiteit aan opbouw van het 

laksysteem voor parket 
  -  minder milieubelastend 
  -  geen geurbelasting 
  - zeer geringe opvezeling van de houtnerf 
  - zeer snelle droging in droogtunnel 
 
 
Toepassing : - toepassing in o.a. de parket producerende 

industrie. 
  - als hechtgrond voor UV Walssystemen 
  - heeft een zeer goede werking op de slijtvastheid en 

flexibiliteit van het totale laksysteem 
  -  kan tevens door toevoeging van water en 

kleurconcentraat dienen als Grondbeits in een beits 
systeem, het effect wordt bepaald door het type 
wals (spons-, hardrubber-, zachtrubberwals ) 

  - HD Aqua Walshechtprimer is gebruiks gereed. 
   
Kleur(en) : melkachtig, maar na droging  waterblank 
 
 

Technische gegevens bij 20C en 55% R.V. 
 
Vaste stof : ca. 51% 
 
Dichtheid :      ca. 1,10 g/cm³ 
 
Afleveringsviscositeit : ca. 13” Din Cup 8 
 
Droging : Angelieren Hg 120 W/m2  

Direct na het angelieren kan een UV Grondlak of UV 
Sealer zonder tussenschuren  worden aangebracht. 

   
 
 



 

 
Hechting : klasse 0, op kaal hout 
 
Vloeiing : goed 
 
Vlampunt : n.v.t. 
 
Verwerking : walsen 
 

Verwerkingscondities : object- en omgevingstemperatuur niet beneden 8C 
en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 85%. 
Voor gebruik goed omroeren! 

 
Houdbaarheid : in gesloten originele verpakking op een koele, 

vorstvrije en droge plaats, tenminste 6 maanden. 
 
Materiaalverbruik : ca. 20 gr/m2 
 
VOS gehalte : Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling, 
  < 100 gram VOS per liter; watergedragen verf. 
 
Gevarenklasse (vervoer) : zie informatie op veiligheidsinformatieblad. 
 
Bijzonderheden : zie onze algemene voorschriften technische 

documentatie. 
 
 
 
 
 

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit 
product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische 
beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid. 

 


