
TECHNISCHE FICHE 

 
 

 

ProAqua PrestoPrim

1. Beschrijving 

Witte, oplosmiddelarme, primer op waterbasis voor het 

voorbehandelen van oppervlakken die met ProAqua lakken 

afgewerkt worden en dit in binnenbereik. Kan algemeen 

ingezet worden op hout, maar ook als fixeermiddel op 

kunststoffen, niet-roestende metalen en op oppervlakken 

die voorheen met olielakken behandeld werden. 

 

2. Inhoud 

0,25 L   2-3771 

0,75 L   2-3772 

2,5 L   2-3773 

10 L   2-3774 

 

3. Verbruik 

Ca. 100 – 120ml/m² en 7,5 - 10m²/L; afhankelijk van de 

ondergrond. 

 

4. Kleur = wit 

 

5. Verdunningsmiddel 

Dit product dient onverdund aangebracht te worden. 

 

6. Droogtijd 

Naargelang de temperatuur en de luchtvochtigheid: 

stofdroog na 20 minuten en overschilderbaar na 3-4u (bij 

20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid). 

 

7. Waar gebruiken 

Ecotec ProAqua PrestoPrim is een algemeen inzetbare, goed 

vullende primer en fixeerder voor het behandelen van onder 

punt 1 vermelde ondergronden en dit in binnenbereik. 

Product kan niet toegepast worden op aluminium! 

 

8. Eigenschappen 

8.1 Technische eigenschappen 

Gemakkelijk verwerkbaar, sterk hechtend en snel drogend. 

Ecotec ProAqua PrestoPrim heeft een hoge dekkingsgraad 

en vullend vermogen. Maakt het mogelijk de ProAqua lakken 

zowel op hout als andere ondergronden, zoals oude met 

olielakken behandelde lagen, kunststoffen en niet-roestende 

metalen toe te passen. 

8.2 Biologische eigenschappen 

Ecotec ProAqua PrestoPrim  is op basis van voornamelijk 

niet-giftige en natuurlijke grondstoffen en dit met respect 

voor de natuur vervaardigd. Is oplosmiddelarm en bevat 

slechts 25gr. VOS per liter. Sterk ademend en veroorzaakt 

geen elektrostatische opladingen. Bij correct gebruik is de 

Pro Aqua PrestoPrim onschadelijk voor mens en natuur. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Verwerking: Niet onder 8°C toepassen. 

9.1 Voorbereiding 

De ondergrond moet proper, droog en vetvrij zijn. Oude 

loszittende verflagen dienen verwijderd te worden. 

Vastzittende verflagen goed opschuren. Olie-en of 

harshoudend hout moet ontvet worden en indien nodig 

voorbehandeld met Ecotec Iso-Wood – isolerende 

grondering. 

9.2 Verwerking 

1 tot 2 lagen aanbrengen en tussendoor opschuren (korrel 

320-400). Let erop dat het product goed uitgedroogd is voor 

met een verdere afwerking wordt gestart. Hoge 

luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droogtijd 

sterk beïnvloeden. Verder afwerken met Ecotec ProAqua 

lakken (laagdikte van 100 micron is aanbevolen). 

 

10. Materiaal 

Kwast, lakrol of spuitpistool (zoals Airless of Aircoat). 

Airless & Aircoat: Nozzle: 0,28 – 0,38mm of 0,011 – 

0,015inch werkhoek 40-60°; druk ca. 150bar; niet verdunnen 

 Materiaal na gebruik met lauw water en zeep reinigen. 

 

11. Stockeren - Koel en droog, maar wel vorstvrij. Reeds 

geopende emmers zeer goed sluiten. Ongeopend 1 jaar 

houdbaar.  

 

12. Samenstelling 

Water, talkum, kiezelaarde, TiO², reinacrylaat, Isocanat-

polymeer, Buthoxyethanol, conserveringsmiddel op 

isothiazolin-basis. EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-

one, samengesteld uit 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on 

[EG nr.247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. [EG 

nr.220-239-6](3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. 

EUH210: Veiligheids-informatieblad op verzoek verkrijgbaar. 

Dichtheid ca. 1,3g/cm³ 

13. Veiligheidsvoorschriften 

Verfresten verwijderen volgens de lokale voorschriften 

 

14. Voorschriften VOS verordening 

VOS gehalte : 25 g/L - Cat: i-WG 

Grenswaarden : vanaf 01-01-2010: 140 g/L 
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Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. De technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en 

worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij 

onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum. De gebruiker dient steeds na te gaan of het product gepast kan gebruikt worden op 

de betreffende doel of ondergrond. De Ecotec-producten worden geproduceerd door Ecotec Naturfarben GmbH en worden verdeeld in de Benelux door: 

Ecotec Natural Paints   

info@ecotec-naturalpaints.be 

www.ecotec-naturalpaints.be 
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