
WIJZONOL ECO PRIMER S (N)



Wijzonol 
ECO Primer 
S (N)
Multi-inzetbare industriële 
grond- en voorlak

• goede droging
• zeer goede vulling en dekking
• toepasbaar conform BRL 0817
• KOMO certificaatnr. 33200
• waterverdunbaar
• goed laagdiktebereik
• universeel overschilderbaar
• lage zijdeglans
• isolerend vermogen



Wijzonol ECO Primer S(N) is de multi-inzetbare verf op basis van een gemodificeerde alkydemulsie, die zowel als grondlaag 

voor Concept I, maar ook als voorlak in Concept II (BRL 0817) kan worden ingezet. Zo heeft u optimale flexibiliteit in de 

afwerking van uw geveltimmerwerk met alle voordelen van dien. 

Wijzonol ECO Primer S(N) zorgt voor een volledig gesloten verffilm met een strak en egaal oppervlak. De verf heeft 

bovendien het vermogen stoffen in hout te isoleren. De kans op doorbloeden is daardoor beperkt.

Wijzonol ECO Primer S(N)
Hoogwaardige grondlak en voorlak ineen voor Concept I en II

Meest gunstige Procesconditie
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Applicatie spuiten
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Tijd DIN cupmeting n.v.t.

Natte laagdikte 150 μm

Flash off (per laag) temp > 15°C

RV > 40%

luchtsnelheid nee

tijd > 20 min.

stralingswarmte nee 

Drogen (per laag) temp > 15°C

RV < 60%

luchtsnelheid ≥ 0,2 m/s

stralingswarmte nee

tijd ≥ 4 uur

Droge laagdikte 60 μm
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Tijd DIN cupmeting n.v.t.

Natte laagdikte 150 μm

Flash off (per laag) temp > 15°C

RV > 40%

luchtsnelheid nee

tijd > 20 min.

stralingswarmte geen

Drogen (per laag) temp > 15°C

RV < 60%

luchtsnelheid ≥ 0,2 m/s

stralingswarmte nee

tijd ≥ 4 uur

Droge laagdikte 60 μm

Doordrogen temp > 15°C

RV < 60%

tijd ≥ 40 uur 

Totale droge laagdikte 120 - 160 μm



Contact  informatie

Tijsselingstraat 2,   3861 RP Nijkerk

Telefoon
 

+31 341 36 96 40

E-mail kozijntechniek@jecor.nl

Openingstijden:

Vestiging Nijkerk: ma. t/m vr. van 08.00 t/m 17.00 uur

Kozijntechniek


