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Productomschrijving: 

EcoTools Multi Primer is een breed inzetbare, sneldrogende, reukarme, watergedragen primer 
voor hout, MDF, PVC en non-ferro metalen (zoals zink en aluminium). EcoTools Multi Primer is 
geschikt voor zowel binnen als buiten. 
 
Kenmerken:  

 Watergedragen 

 Voor hout, MDF, PVC en non-ferro metalen 

 Sneldrogend 
 
Inhoudsmaten: Theoretisch rendement: 
750 ml ca. 9 m2 
2,5 L ca. 30 m2 
 Het verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de 

ondergrond. 
 
Kleur 
Wit en grijs 
 
Advies/ ondergrond: 
Vóór het aanbrengen van EcoTools Primer dient de ondergrond goed schoon, droog, vrij van vet 
en vuil te zijn. Loszittende, en slecht hechtende verflagen eerst verwijderen. Harde kunststoffen, 
MDF en onbehandeld hout: ontvetten, licht schuren en stofvrij maken. Non-ferro metalen: 
ontvetten en dan opruwen met staalwol, vervolgens grondig stofvrij maken.  
 
Applicatie: 
Gebruik bij het aanbrengen van verf altijd de juiste of vereiste persoonlijke 
beschermingsmiddelen. EcoTools Multi Primer voor het gebruik altijd eerst goed omroeren. Vol 
aanbrengen met een acrylkwast/borstel of lakroller. De 1e laag op onbehandeld hout eventueel 
verdunnen met max. 3% water. De 2e laag niet verdunnen. Bij het aanbrengen van meerdere 
lagen, telkens na droging de lagen altijd licht schuren en stofvrij maken. Na gebruik kunnen 
gereedschappen worden gereinigd met water en zeep. 
 
Droging (bij 23°C en 65% relatieve luchtvochtigheid): 
Stofdroog na ca. 1 uur, overschilderbaar na ca. 6 uur 
 
Algemeen 
Wij adviseren dit product te gebruiken tussen 8°C en 30°C en bij een luchtvochtigheid van 
maximaal 85%. Breng dit product niet aan in de volle zon, of bij regenverwachting. Na gebruik de 
verpakking goed sluiten en vorstvrij opslaan. Restanten dienen te worden ingeleverd bij een 
inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. 
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