
Wijzonol
ECO Primer S
De solide grondlak voor de 
timmerindustrie

• goede doordroging
• zeer goede vulling en dekking
• waterverdunbaar
• hoog laagdiktebereik
• universeel overschilderbaar
• lage zijdeglans



Voor de timmerfabrikant is Wijzonol ECO Primer S een uitkomst. Deze primer heeft alles wat u van een solide grondlak mag 

verwachten: een uitstekende vulling en dekking, een snelle droging en een oppervlak dat zich fijn laat schuren. En uiteraard: 

universeel overschilderbaar. 

Met twee lagen en een totale laagdikte van 100 micrometer wordt uw timmerwerk op de bouw met open armen ontvangen.

En daarmee hebt u als leverancier meteen een streepje voor want aannemers zien graag producten die tegen een stootje 

kunnen en niet te veeleisend zijn als het om het moment van afwerking gaat. Met Wijzonol ECO Primer S levert u timmerwerk 

van optimale kwaliteit.

Wijzonol ECO Primer S
De beste basis voor geveltimmerwerk

Meest gunstige Procesconditie

Applicatie spuiten
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Tijd DIN cupmeting n.v.t.

Natte laagdikte 110 - 140 μm

Flash off (per laag) temp ≥ 15°C

RV 50 - 80%

luchtsnelheid nihil

tijd 10 - 15 min.

stralingswarmte n.v.t. 

Drogen (per laag) temp ≥ 15°C

RV < 75%

luchtsnelheid > 0,2 m/s

stralingswarmte n.v.t.

tijd > 4 uur

Droge laagdikte 40 - 50 μm
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Tijd DIN cupmeting n.v.t.

Natte laagdikte 110 - 140 μm

Flash off (per laag) temp ≥ 15°C

RV 50 - 80%

luchtsnelheid nihil

tijd 10 - 15 min.

stralingswarmte n.v.t.

Drogen (per laag) temp ≥ 15°C

RV < 75%

luchtsnelheid > 0,2 m/s

stralingswarmte n.v.t.

tijd > 4 uur

Droge laagdikte 40 - 50 μm

Doordrogen temp ≥ 15°C

RV < 75%

tijd > 48 uur 

Totale droge laagdikte 80 - 100 μm
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