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PRODUCT DATA  PEGALINK  
 
  
 

OMSCHRIJVING 
Universele hechtprimer op basis van in water gedispergeerde acrylharsen. 

 
SPECIFIEKE KENMERKEN  
Uitmuntende hechting - soepel - UV-bestendig - uitstekende vloei. 

 
AANBEVOLEN TOEPASSING 
Hechting op verschillende oppervlakken: hout, gips, bakstenen, beton en gladde vaak moeilijk 
hechtbare oppervlakken zoals gegalvaniseerd staal, koper, zink, polycarbonaat, harde pvc, 
Pegagraff Hydro, etc. Kan BINNEN en BUITEN gebruikt worden. 

 
TECHNISCHE GEGEVENS 
Uiterlijk: Zijdeglans (glansgraad 60°:  20%) 
Kleur: Wit + Mathymix / ColourShop (base P - D - YE - TR) 
Massa: 1,2 - 1,3 g/cm³ 
Vaste stof gehalte: In volume: ca. 37% 

In gewicht: ca. 52% 
Aanbevolen laagdikte: Natte film: 100 micron (verbruik: 10 m²/l) 

Droge film:  36 micron (verbruik: 10 m²/l) 
Vlampunt: Onbrandbaar 
Zoutnevelbestendigheid: 10 m²/l Pegalink + 400 g/m² Noxyde > 1000 u 

 
VOC-gehalte: 45 g/l max. 
Gebruiksklaar mengsel: 45 g/l max. 
Categorie: A/i 
EU grenswaarde: 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010) 

 
Droogtijden bij 20°C/60% r.v. 
Kleefvrij: 20 minuten 
Hanteerbaar: 1 uur 
Overschilderbaar: Na 24 uur met watergedragen verven. Het overschilderen met de-

coratieve alkydlakken dient vooraf gecontroleerd te worden d.m.v. 
een hechtingstest. 

Uitgehard: 2 dagen 
 

Rendement 
Theoretisch: Ca. 10 m²/l 
Praktisch: Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond 

en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220). 
 

ONDERGROND VOORBEHANDELING 
In de regel is matteren door schuren van gladde oppervlakken niet nodig. Meestal volstaat 
zuiver maken en/of ontvetten om een goede hechting te verzekeren. 

 
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 
Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden. 

 
VERDUNNING EN APPLICATIE 
Kwast: Onverdund aanbrengen. Elk type kwast kan gebruikt worden. 
  
Roller: Onverdund aanbrengen met een lakrol (andere rollers worden niet aanbevo-

len. 
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Luchtspuit: Onverdund gebruiken. 
  
Airless spuit: Onverdund gebruiken. Nozzle: 011 / Druk: 200 bar 
  
Dompelen: Verdunnen met 10% water 
  
Reinigen: Water 

 
APPLICATIE CONDITIES 
Min. 5°C, < 80% R.V. 

 
OPMERKINGEN 
Hechting ruitjesproef intact op voornoemde oppervlakken. 
Bij twijfel, bijv. op een ondergrond die onder toepassingen niet vermeld staat, een hechtproef 
uitvoeren na 2 dagen droging, vooral op oude verven. 

 
VEILIGHEID 
Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking. 

 
OPSLAGSTABILITEIT 
2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, 
goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C. 

 
 
 


