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Libert Wash Primer 
  

  
 
Beschrijving en bestemming van het product 
 
De Libert Wash Primer verzekert een perfecte hechting van de primer op talrijke ondergronden 
zoals metaal (niet gezandstraald), ijzer, gegalvaniseerd staal of inox, gietijzer en in het bijzonder op 
aluminium en zijn legeringen. 
Dankzij zijn microkristallijne aard heeft het product een passiverende reactie op het metaal en 
verhoogt de corrosiewerende weerstand van het gekozen verfsysteem. 
 

Kleur 
 
Groenachtig geel. 
 

Glans 
 
Mat. 
 

Technische gegevens 
  

 Densiteit: 
(20°C – ISO 2811) 

Verf 
Harder 

: 
: 

0.898 ± 0.05 kg/cm³ 
0.841 ± 0.02 kg/cm³ 

 Vaste-stof-gehalte: 
(ASTM D 2697-68) 

15.5 % ± 1 % in gewicht 
24.7 % ± 1 % in volume 

  

 Mengverhouding: 100 g verf – 50 g harder (2/1) in gewicht 
100 cc verf – 50 cc harder (2/1) in volume 

 

  Mengfouten resulteren in glansverschillen en afwijkende 
eigenschappen, daarom wordt aangeraden de volledige inhoud van 
basis en harder te mengen. 

 Viscositeit: Bij 20°C DIN CUP 4 (DIN 53 211): 20 s ± 2 sec 

 Potlife: 8 uren bij 20°C 

 Droogtijden: 
(20°C) 

stofdroog 
kleefvrij 
droog 

: 
: 
: 

10 minuten 
15 minuten 
30 minuten 
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 Overschilderbaarheid: Na minimum 40 minuten. 
Aangezien de laag Libert Wash Primer zeer dun is, is het 
aanbevolen om de grond- of tussenlaag aan te brengen binnen de 15 
dagen na applicatie van de Libert Wash Primer. 

 VOC: 700 g/L (A + B gebruiksklaar)  

 Theoretisch 
rendement: 

16 m²/L voor 15 micron droge laagdikte  

 Het praktisch rendement wordt in belangrijke mate beïnvloed door de ruwheid en porositeit van 
de ondergrond, de aangebrachte laagdikte of de verliezen bij spuitapplicatie. 

 

Oppervlaktevoorbehandeling 
 
Ondergrond steeds grondig ontvetten en opschuren met Scotch-Brite alvorens te overschilderen met 
Libert Wash Primer. 
 

Gebruikswijze 
 
Product is gebruiksklaar. 
De aanbevolen droge laagdikte is 15 µm. Het is belangrijk om te voorkomen dat de dikte de 20 µm 
dft niet overschrijdt aangezien dit kan resulteren in een slechte hechting. 
 

 Druk Nozzle Viscositeit 
Pneumatisch pistool 3 tot 4 kg 1.5 mm 20s DIN 4 

Libert Wash Primer kan overschilderd worden met polyurethaanverven, NIET afwerken met epoxys. 
Reinig het materiaal met Solvatane. 
 

Applicatievoorwaarden 
 
Relatieve vochtigheid: maximum 70 tot 80 %. 
Vermijd condensatie op het oppervlak gedurende het aanbrengen en drogen. 
Omgevingstemperatuur: tussen +10°C en +50°C. 
 

Stockagestabiliteit 
 
Verf: 12 maanden in de originele, gesloten verpakking. 
Harder: 6 maand in de originele, gesloten verpakking 
Bewaren bij temperaturen tussen +10°C en +50°C en bij een relatieve luchtvochtigheid van 
maximum 85 %. 
 

Veiligheidsmaatregelen 
 
Voor uitgebreide gegevens over veiligheidsmaatregelen, persoonlijke bescherming en 
transportgegevens van dit product verwijzen wij naar de veiligheidsfiche.  
 
De laatste versie van onze technische fiches is steeds beschikbaar op onze website: www.libertpaints.com 
 
Disclaimer 
De in deze technische fiche gegeven informatie wordt slechts bedoeld als een algemene productbeschrijving op basis van onze ervaringen en 
tests en geeft derhalve geen concreet praktijkvoorbeeld weer dat toegepast werd in alle mogelijke omstandigheden. Hieruit kan dan ook geen 
aansprakelijkheid in hoofde van Libert Paints  worden afgeleid.  
Wij nodigen onze klanten uit eerst de toepasbaarheid van het product te toetsen aan de aard en de staat van de oppervlakken alsook aan de 
werkomstandigheden en in geval van twijfel de nodige representatieve testen uit te voeren. Richt u zich in voorkomend geval tot onze afdeling 
R&D. Let wel: Het is aan ons cliënteel om te verifiëren of de actuele fiche niet vervangen werd door een recentere. 


