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Epifanes Easy-Flow 

Natuurlijke, drogende olie voor diverse doeleinden. 

Basis Luchtdrogend 

Eigenschappen Diepe impregnering, vloeiverbeteraar,  stopt roest op staal.  

Toepassingsgebieden                          - 
 
 
                                                                - 
 
 
 
                                                                -   

Toevoegingmiddel voor conventionele en half-synthetische primers, 
kleurlakken en blanke lakken om onder koude of juist warme condi-
ties het uitvloeien tot een gesloten en gladde laag te bevorderen.  
Kan tevens worden toegevoegd aan ééncomponent primers, verven 
en lakken op basis van alkydhars voor hout en staal om het impreg-
nerend vermogen van de primer of grondverf te versterken en con-
servering van de ondergrond te optimaliseren.   
In pure vorm als impregneermiddel op voorbehandeld staal en hout. 

Kleur Amber transparant 

Dichtheid bij 20°C. 870 gr. / dm³ 

Viscositeit  15 seconden  DIN-cup 4 mm 

Vaste stof gehalte 60 ± 2 vol. % 

VOS-gehalte 344 gr. / ltr. 

Verpakking 500ml. -  1000ml. -  4000ml. 

Houdbaarheid Ten minste 3 jaar vanaf productiedatum, mits opgeslagen verwijderd bij een 
temperatuur tussen 5° en 30° in onaangebroken  originele verpakking.   

Verwerkingscondities tijdens 
applicatie en droging 

Temperatuur                          minimaal 8°C. - maximaal 30°C.  
Relatieve luchtvochtigheid     minimaal 50% - maximaal 85% 

Verdunner Niet verdunnen 

Droging bij 20°C. / 65% RLV 12 tot 24 uur afhankelijk van de diepte van impregnering. 
Dit product blijft na droging enigszins plakkerig.  

Verwerking als vloeiverbeteraar Kan tot maximaal 10% worden toegevoegd aan conventionele en halfsyn-
thetische (grond-)verven en (blanke) lakken. 
N.B. Niet gebruiken in combinatie met Epifanes Multi Marine Primer. 

Verwerking op kaal hout Aanbrengen op droog, schoon en ontvet en met P220 geschuurd hout tot de 
houtvezels zijn verzadigd. Dit product kan tot maximaal 25% worden toege-
voegd aan de eerste laag Werdol Grondverf om het hout beter te bescher-
men en de hechting te verbeteren. 

Verwerking op kaal staal Alle losse roest verwijderen en het staal met Epifanes Reinigingsthinner 
ontvetten. Schuur het oppervlak met P 100-120. Vervolgens het oppervlak 
volledig verzadigen. Dit product kan tot maximaal 10% worden toegevoegd 
aan de eerste laag Werdol Metalprimer om het staal beter te beschermen en 
de hechting te verbeteren. 

Beperking m.b.t. verwerking Niet toepassen in combinatie met Epifanes Multi Marine Primer. 
In verband met mogelijke verkleuring max. 2% toevoegen bij lichte kleuren. 

Theoretisch rendement Afhankelijk van toepassing 

Veiligheid De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende 
gezondheid, veiligheid en milieu te houden. Voor meer informatie en de 
meest actuele veiligheidsgegevens, zie veiligheidsinformatieblad. 

PRODUCTINFORMATIEBLAD  

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumonderzoek. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het 
volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die wij hebben toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn 
opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Desondanks kunnen wij niet zonder meer aansprakelijk worden gesteld voor 
het met dit product en het hiermee vervaardigd werk, aangezien het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren, die buiten onze invloed en 
beoordeling liggen. De afnemer/verwerker dient met de door hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten 
geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit productinformatieblad zijn geldigheid. 
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