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TECHNISCHE FICHE

Seal & Bond Wood 
Primer
PRIMER VOOR MOEILIJK TE VERLIJMEN EN POREUZE HOUTSOORTEN

Transparante verankering in het hout.

Te gebruiken met alle siliconen en MS polymeren.

Versterkt en beschermt hout.

Gebruik

• Aanbrengen op droge en zuivere ondergrond, indien nodig eerst ontvetten met Safety Clean en/of Multifoam.
• Het hout mag een vochtigheidsgraad hebben van max 12% om te beletten dat de kit door extreme krimp kan scheuren.
• Aanbrengen met een borstel of spuitpistool in één dekkende laag.
• Bij gebruik van aerosol: na gebruik met omgekeerde bus de kop leegspuiten
• Min. 60 minuten wachten alvorens te verlijmen. Enkel gebruiken op poreuze en absorberende ondergronden. Gemorst product 

op poreuze materialen snel verwijderen.

Product [SWP]

Karakteristieken

Seal & Bond Wood Primer is een primer die zeer geschikt is voor 
poreuze houtsoorten en houtsoorten die mogelijk ook hars of olie 
bevatten. Seal & Bond Wood Primer dringt als het ware in de 
ondergrond en gaat deze eveneens versterken en beschermen. Seal 
& Bond Wood Primer garandeert een betere hechting op poreuze en 
oliehoudende houtsoorten.

Toepassingen

• Ideaal bij olie- of harshoudende houtsoorten zoals teakhout, 
oregon, mahonie, ceder, iroko, azobey, jatoba... .

• Voor het verlijmen of afdichten van massieve parketvloeren, 
terrassen, houten tuinmeubilair, en voor het lakken of vernissen 
van ramen, ... . 

Verpakking

Seal & Bond Wood Primer - aerosol 250ml 590942000

Technische Eigenschappen

• Basis: polyurethaan prepolymeer.
• Kleur: transparant geel.
• Droogtijd: afhankelijk van de laagdikte, min. 60 

minuten, max. 4 uur.
• Gebruikstemperatuur: tussen +5°C en +40°C.
• Let op: hoge luchtvochtigheid verkort de 

houdbaarheid.
• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de 

veiligheidsfiche te raadplegen.
• Houdbaarheid: 9 maanden bij een temperatuur 

van 10°C tot 25°C en max. luchtvochtigheid van 
60%., koel en vorstvrij bewaren.


