
 

 

Technische fiche Primer Hydro 

 

 
Productbeschrijving 

Watergedragen curatieve en preventieve behandeling voor ongedierte met een schimmelwerende 

werking. Na de behandeling, zijn de risico’s van de klassen 1 en 2 van de normen EN 335-1 en –2 

gedekt, alsook die van klasse 3-A (gebruik buitenshuis zonder grondcontact –harshoudend en 

loofhout) , beschermd. 

 

 

Specificaties 

Werkzame bestanddelen: 

- Iodocarbamaat 

- Propiconazol 

- Tebuconazol 

- Cypermethrine 

 

Dichtheid: 1 

pH: 6,1 – 6,7 

 

De prestaties van Primer Hydro werden vastgesteld op basis van genormaliseerde 

doeltreffendheidtests volgens norm EN 599-1 (prestaties van producten voor preventieve 

houtbescherming): 

 

- EN 46 + EN 73 + EN 84 tegen boktor, 

- EN 20-1 + EN 73 tegen lyctus, 

- EN 113 + EN 73 + EN 84 tegen steeltjeszwam (houtrot), 

- EN 118 + EN 73 + EN 84 tegen termieten, 

 

en met curatief effect: 

 

- EN 22 tegen boktor, 

- EN 370 + EN 73 tegen boorkever en klopkever. 

 

Verbruik preventieve behandeling: 

 

Klasse 1: 100 g/m2 in 1 laag (naald- en loofhout) 

Klasse 2: 100 g/m2 in 1 laag (naald- en loofhout) 

Klasse 3: 100 g/m2 in 1 laag (naaldhout) 



 

 

Klasse 3: 200 g/m2 in 2 lagen (loofhout) 

 

Verbruik curatieve behandeling: 

 

300 g/m2 of 25 liter/m3 naargelang de houtsoorten en de wijze van aanbrengen (bestrijken, 

injecteren...). 

 

Toepassing 

Preventieve behandeling: Primer Hydro kan worden aangebracht met de kwast (1 of 2 

behandelingen naargelang de risicoklasse) of kort dompelen gedurende 30 seconden tot 3 minuten 

 

Curatieve behandeling: Het aangetaste hout ontdoen van alle bekledingen en vermolmde delen.  

Primer Hydro kan worden aangebracht door: insmeren en besproeien (dubbele 

oppervlaktebehandeling),injecteren onder druk voor dik hout (dakspanten, gordingen enz...). 

 

Droogtijd: 24 tot 48 uur in een verluchte omgeving in normale omstandigheden. Met Primer Hydro 

behandeld hout kan nadien geschilderd worden (beits, vernis, lak, …) 

 

Veiligheid 

Het dragen van een bril, handschoenen en een masker tijdens het gebruik wordt ten zeerste 

aanbevolen. 

Na het gebruik moet men zorgvuldig gelaat en handen wassen. In geval van contact met de huid 

en de ogen, overvloedig spoelen met water. 

Buiten het bereik van kinderen houden. Uit de buurt van voedsel en planten houden. Niet in het 

milieu storten. 

De verpakking niet opnieuw gebruiken. 

 

 

Deze verf bevat weinig VOS. Klasse A/j verf met maximum 130 gr/l VOS. Limiet 2010: 130 gr/l. 

Zie Veiligheidsinformatieblad. 

 


