
Wijzonol
ECO Primer A
De perfecte basis op nieuw hout

• snelle doordroging
• zeer goede vulling en dekking
• toepasbaar conform BRL 0801 en 0817
• KOMO certificaatnr. 33200
• waterverdunbaar
• hoog laagdiktebereik
• universeel overschilderbaar
• lage zijdeglans



Niet weg te denken uit ons assortiment industriële grond- en voorlakken: de ongecompliceerde Wijzonol ECO Primer A 

op basis van 100% acrylaat. De beste keuze in situaties waar snelheid geboden is. Deze volledig waterverdunbare primer 

vermindert door de snelle (door)droging de kans op verkleving tijdens opslag of transport. Wijzonol ECO Primer A kan in 

verschillende systemen probleemloos ingezet worden in combinatie met Wijzonol ECO Flowcoat en Wijzonol ECO Topcoat 

A en is daardoor toepasbaar voor geveltimmerwerk volgens Concept I, II en III.

Wijzonol ECO Primer A
Multi-inzetbare grond- en voorlak voor Concept I en II

Meest gunstige Procesconditie

Wijzonol Bouwverven B.V. 
Onderdeel van Koninklijke Van Wijhe Verf
Postbus 205, 8000 AE Zwolle
T. 038 - 429 11 00, www.wijzonol.nl

Applicatie spuiten
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Tijd DIN cupmeting n.v.t.

Natte laagdikte 150 μm

Flash off (per laag) temp > 15°C

RV > 40%

luchtsnelheid nee

tijd > 20 min.

stralingswarmte nee 

Drogen (per laag) temp > 15°C

RV < 60%

luchtsnelheid ≥ 0,2 m/s

stralingswarmte nee

tijd ≥ 4 uur

Droge laagdikte 60 μm
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Tijd DIN cupmeting n.v.t.

Natte laagdikte 150 μm

Flash off (per laag) temp > 15°C

RV > 40%

luchtsnelheid nee

tijd > 20 min.

stralingswarmte geen

Drogen (per laag) temp > 15°C

RV < 60%

luchtsnelheid ≥ 0,2 m/s

stralingswarmte nee

tijd ≥ 4 uur

Droge laagdikte 60 μm

Doordrogen temp > 15°C

RV < 60%

tijd ≥ 40 uur 

Totale droge laagdikte 120-160 μm
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