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Technisch gegevensblad

Base Primer, Wit is een houtprimer die ideaal is voor het realiseren van een lichte
look. De primer verzegelt het hout en reduceert kantenverlijming en
doortekening van inhoudsstoffen tot een minimum. De primer is geschikt voor
gebruik op alle onbehandelde en geschuurde oppervlakken van lichte
houtsoorten. Base Primer, Wit is een solide basislak die zich uitstekend leent ter
voorbereiding van het gebruik van andere WOCA-vloerlakken op waterbasis. 

• Droogt snel
• Reduceert kantenbinding
• Economisch in gebruik
• Reduceert binnendringen van looizuur

Toepassingsgebied
Base Primer, naturel: Lakken van nieuw, onbehandeld en geschuurd hout. Ideaal voor alle houtsoorten.
Base Primer, wit: Lakken van nieuw, onbehandeld en geschuurd dennen-, essen en beukenhout. Test bij
het aanbrengen van Base Primer op eikenhout altijd eerst op het hout uit.

Gebruik
Voorbereiden

Fijnschuren

Behandelen

Het is belangrijk dat zowel het hout als de Base Primer minstens een temperatuur van 15 °C hebben (bij 
voorkeur ca. 20 °C) en een luchtvochtigheid van ca. 40 tot 60%. Zorg ervoor dat de ruimte goed 
geventileerd is voor een optimale verdamping en droogtijd. Onbehandelde vloeren moet stofvrij, 
ontvet en vrij zijn van was. Vloeren die al gelakt zijn moeten eerst worden geschuurd tot het schoon 
hout zichtbaar is voordat de primer wordt aangebracht. Goed stofzuigen en veeg daarna indien nodig 
de vloer schoon met een goed uitgewrongen natte doek. De Base Primer goed schudden vóór 
gebruik.
Test het product op geschiktheid door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.

Korrel 120

Primer: 1 x Base Primer, naturel of wit. Breng 2 lagen. Base Primer wit aan voor een heldere uitstraling. 
Volgende laklaag: 2 x WOCA Lak, mat of zijde. 

Aanbrengen van Base Primer, naturel: Breng de Base Primer gelijkmatig aan met een rol of borstel en 
volg het hout in de lengterichting om kleurverschillen door ongelijke verzadiging te vermijden. Werk 
achterwaarts en breng nat-in-nat aan om overlappingen te vermijden. Aanbrengen van Base Primer, 
wit: Behandel de vloer in delen om zichtbare overgangen te vermijden.Breng eerst met een borstel de 
Base Primer aan langs de randen van het eerste stuk.  Rol daarna de witte Base Primer van muur tot 
muur in een gelijkmatige laag en volg de lengterichting van het hout zo dicht mogelijk langs de rand. 
Gebruik de rol dus om borstelvegen weg te werken.  Ga dan naar het volgende stuk.Werk 
achterwaarts en breng nat-in-nat aan om overlappingen te vermijden.

Breng maximaal 2 lagen Base Primer aan per dag. Base Primer wit mag alleen op vloeren worden 
aangebracht als het hout in dezelfde richting loopt. Het is heel moeilijk om Base Primer wit aan te 
brengen op schuin gelegd hout (parket in visgraatpatroon, enz.) zonder zichtbare overlappingen te 
zien. houd hier rekening mee en ga heel voorzichtig tewerk. Het binnendringen van looizuur is geen 
geldige reden voor klachten. Neem contact op met onze interne verkoopteams voor meer informatie.

Opmerking

Droogtijden

Na circa 1,5-2 uurDroogtijd tussen lagen

Als de droogtijden niet worden gerespecteerd, kan de primer slecht hechten en minder bestendig
worden. Na elke laag Base Primer zullen de droogtijden langer worden. De droogtijden worden korter
bij een hoge temperatuur en lage luchtvochtigheid. De droogtijden worden langer bij een lage
temperatuur en hoge luchtvochtigheid.

Opmerking
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De vermelde informatie is 
gebaseerd op uitgebreide 
laboratoriumtesten en in de 
praktijk opgedane ervaringen. 
Aangezien WOCA veelal geen 
invloed heeft op de 
omstandigheden waarin het 
product wordt gebruikt, kunnen 
we enkel de kwaliteit van het 
product in kwestie garanderen. 
WOCA Denmark A/S is niet 
aansprakelijk voor een onjuist 
gebruik en/of verwerking van het 
product. Aangezien de resultaten 
afhangen van de constructie, de 
aard van het oppervlak, de 
voorbehandeling, temperatuur, 
luchtvochtigheid, gebruik etc., kan 
onderhavig product in principe 
worden aangemerkt als een 
tussenproduct. WOCA Denmark A/
S behoudt zich het recht voor om 
het product evenals de verstrekte 
informatie zonder voorafgaande 
kennisgeving te wijzigen.
Onderhavig label/
productbeschrijving vervangt alle 
voorgaande versies.

Contact
Technische gegevens

Acryl en polyurethaan dispersieBasis

Circa 1,05 g/mlDichtheid

Circa 35 %Drogestofgehalte

3 jaarHoudbaarheid

+ 15-25 °CVerwerkingstemperatuur

Circa 30 sec.Viscositeit:

10-12 m²/LVerbruik

Naturel en witKleuren

WaterReiniging gereedschap

+ 10-25 °C Buiten het bereik van kinderen houden. Niet
blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij
bewaren.

Bewaren

Dit product bevat maximaal 100 g VOS/L. De
grenswaarde is 140 g VOS/L (cat. A/g).

VOC:

Certificaat BinnenklimaatGoedkeuringen

Onderhoud en bijbehorende producten

Wekelijks schoonmaken Vinyl en Lak zeep, artikelnr. 685025 

Halfjaarlijks onderhoud Lak Polish, artikelnr.  684025

Gerelateerde producten Intensiefreiniger, artikelnr. 551525
Vinyl en lak Care kit, artikelnr. 699974

Lakrol, 9 mm microvezel, artikelnr. 88000 Gereedschap




