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NORDICA PRIMER 
Alkydprimer op waterbasis 

 
 

 

VERFTYPE Watergedragen, volledig matte hechtprimer op alkydbasis voor houten ondergronden 
buitenshuis. 

 
GEBRUIK Muren, deuren, enz., houten oppervlakken buitenshuis, wanneer deze worden 

afgelakt met acrylaat-, alkyd- of olieverf. 

 
 
 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 
Vaste stoffen Ongeveer 41 vol% 

 

Vluchtige organische 
stoffen (VOS) 

EU VOS-grenswaarde (kat A/d): 130 g/l. De VOS van het product: max. 130 g/l. 

Praktisch spreidend vermogen 6 - 10 m²/l afhankelijk van de ondergrond. 
 

Dichtheid ca. 1,3 g/ml 
 

Droogtijd bij +23 °C / 50% RV 
- voelt droog aan 
- overschilderbaar 

 
na 3 uur 
na 16 uur 
Het droogproces zal langzamer verlopen in koude en/of vochtige omstandigheden. 

 
Wanneer met NORDICA PRIMER geschilderde oppervlakken worden afgelakt met 
dispersieverf, wordt het schilderen uitgevoerd volgens de instructies voor de betreffende 
verf. 

 
 

Verdunner, schoonmaken Water 
 
 

Afwerking Volledig mat 
 

Kleuren Witte en kleurloze basisverf 3. Kan op kleur worden gemengd in het 
Teknomix-kleurensysteem. De kleurnauwkeurigheid is niet volledig. 

 
Verpakkingen Wit: 0,9 l, 2,7 l, 9 l 
(beschikbaarheid verschilt per land)Basisverf 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l 

 
 

 

VEILIGHEIDSMARKERINGEN Zie veiligheidsinformatieblad. 
OPMERKING! Vanwege het gevaar van spontane ontbranding 
dient al het afval van het product, spuitnevel en vuile 
poetslappen enz. op een brandveilige plaats worden bewaard 
in luchtdichte containers. Onderdompeling in water is ook 
aanbevolen. 
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GEBRUIKSAANWIJZING 
Voorbereiding van het oppervlak Ongeverfde oppervlakken worden ontdaan van losse houtvezels, vuil en stof. 

Maak beschimmelde oppervlakken schoon met RENSA FACADE gevelreiniger. Breng 
een laag blank houtconserveringsmiddel uit de WOODEX-serie aan en laat dit een dag 
drogen. 

 
Eerder geschilderde houten oppervlakken die zijn ontdaan van slecht hechtende verf, losse 
houtvezels en andere onzuiverheden worden indien nodig gereinigd met RENSA FACADE 
gevelreiniger. Houten onderdelen die in slechte staat verkeren, worden vervangen door 
nieuwe. Kale houten oppervlakken worden voorbehandeld met blank houtconserveringsmiddel 
uit de WOODEX-serie en mogen een dag drogen. 

 
NORDICA PRIMER mag alleen worden aangebracht op kaal hout dat is voorbereid volgens de 
bovenstaande instructies, niet op oude verf. 

 
Verwijder loszittend roest, vet en vuil van metalen oppervlakken en borstel de 
oppervlakken voordat de kale metalen oppervlakken worden geschilderd met FERREX 
AQUA. 

 
Aanbrengen Roer de verf voor gebruik goed door. 

Aanbrengen met kwast of spuit. 
Voor het schilderen van houten oppervlakken verdunt u de verf ca. 5 - 10% met water. 
Als de verf wordt aangebracht door spuiten, moet het oppervlak worden afgewerkt met een 
kwast om de hechting te garanderen. 

 
Toepassingsomstandigheden Het te schilderen oppervlak moet droog zijn. 

Het vochtgehalte van het hout moet lager zijn dan 20% van het gedroogde gewicht van het hout. 
Tijdens het aanbrengen en drogen moeten de temperatuur van de omgevingslucht, het 
oppervlak en de verf hoger zijn dan +5 °C en de relatieve luchtvochtigheid lager dan 80%. 

 
OPSLAG Mag niet bevriezen. 

 
 

De informatie in dit gegevensblad is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring. De cijfers zijn indicatief en afhankelijk van bijvoorbeeld kleur en glansniveau. 
Aangezien we geen controle hebben over de gebruiks- en toepassingsomstandigheden, zijn we alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product en 
garanderen we dat dit voldoet aan onze kwaliteitscontrole. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit de toepassing van het 
product in enige vorm die in strijd is met de aanwijzingen of het beoogde gebruik. De nieuwste versies van 

onze gegevensbladen, veiligheidsinformatiebladen en systeembladen vindt u op onze website www.teknos.com. 
 


