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Twee-componenten houtprimer op basis van urethan-acrylaat  
Buiten toepasbaar. 

  
 Algemeen 
  
Belangrijkste eigenschappen Uitstekend toepasbaar in combinatie met houtreparatiemassa´s op basis van 

urethaan-acrylaat, zoals Componex WR. 
 Oplosmiddelrijk; is niet binnen toepasbaar. 
 1:1 mengbaar in volumedelen. 
 Gemakkelijk verstrijkbaar. 
 Grote impregnerende werking. 
Toepassing Componex WR Primer wordt toegepast als: 
 - afdichtingsmiddel voor kopse kanten van hout. 
 - hechtprimer voor Componex WR. 
 - afdichtingsmiddel van het hout onder voor de reparatie; als reparatie om 

  wat voor reden dan ook faalt, blijft het geheel afgedicht.  
  
 Verwerkingsgegevens 
  
Verwerkingscondities Verwerkingstemperatuur: minimaal 2°C, maximaal 30°C. 
 Temperatuur ondergrond: minimaal 2°C. 
 Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 90%. 
Verwerkingsmethoden Met kwast.  

Kwast: Bij voorkeur wegwerpkwast Patentpunt 630. 
Componex WR Primer dun aanbrengen en ca. 10 min. in het hout laten 
trekken. Overtollige Componex WR Primer verwijderen. Daarna afwerken met 
een houtreparatiemassa op basis van urethaan-acrylaat. 

Reiniging gereedschap De gebruikte gereedschappen kunnen, mits het materiaal nog niet is uitgehard, 
worden gereinigd met Sikkens Oplosser. 

Praktisch rendement 2-3,5 m2/l. Het verbruik is sterk afhankelijk van de porositeit van het hout. 
Mengverhouding In volumedelen 

Component A: 1 deel 
Component B: 1 deel 
 

 

              
  
Mengwijze Een juiste hoeveelheid doseren met behulp van de flesjes. Meng de 

hoeveelheid in een bakje of busje met een roerstaaf of kwastje tot een 
homogene vloeistof. 
Bij gebruik van grotere hoeveelheden gehele bovenkant losschroeven, 
leeggieten in een bakje en mengen tot een homogene vloeistof. 

Potlife Ca. 45 min. bij 20°C. 
Ca. 90 min. bij 10°C. 

Doorharding Ca. 2,5 h bij 20°C. 
Ca. 5 h bij 10°C. 

  
 Veiligheidsinformatie 
  
Vlampunt  Component A: > 100°C. 
 Component B: 49°C. 
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Wettelijke voorschriften De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende 
gezondheid, veiligheid en milieu te houden. 

 
Productveiligheidsblad 

 
Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het 
productveiligheidsblad. 

  
 Eigenschappen 
  
Dichtheid Component A: 1,12 kg/dm3. 

Component B: 1,10 kg/dm3. 
Gemengd product: ca. 1,11 kg/dm3. 

Vaste stofgehalte 82 vol.%. 
Droging bij 20°C/ 65% RV Componex WR Primer kan zowel nat in nat als in droge toestand worden 

afgewerkt met Componex WR. Het verdient echter aanbeveling Componex WR 
Primer ca. 10 minuten in het hout te laten trekken en daarna de 
houtreparatiemassa aan te brengen. Bij 20°C is Componex WR Primer 
doorgehard na ca. 2,5 h. 

Hechting Uitstekend op een goede, schone, droge houten ondergrond (vochtgehalte 
lager dan 18%). 

  
 Verdere informatie 

Verpakking 200 ml. Bestaat uit een doosje met 2 flesjes van 100 ml. 
Houdbaarheid In onaangebroken verpakking minimaal 24 maanden, mits opgeslagen bij 

temperaturen van 5-40°C. 
Kleur Kleurloos. 
  
 Systemen 
  
 Bij het begin van de applicatie dient de ondergrond schoon, droog, vet- en 

stofvrij te zijn. 
  
 Te vullen, gefreesde reparatieplekken 
 Grove delen wegschuren en schuurstof, zaagsel e.d. verwijderen. De 

Componex WR Primer aanbrengen en in de te vullen gedeelten de Componex 
houtreparatiemassa aanbrengen.  

  
 Zie voor meer informatie over systemen waarin Componex WR Primer wordt 

toegepast de infobladen 1063 en 1083. 
  
 Akzo Nobel Decorative Coatings B.V., Postbus 3, 2170 BA  Sassenheim, Nederland. Afdeling Technische 

Voorlichting, Tel.: 071-3083400, Fax. 071-3083273, Internet: www.sikkens.nl.  
De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan 
ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die 
Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn 
opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid 
af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer 
dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn 
voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad 
zijn geldigheid. 

 


