
                       

 
 
 
Handleiding Primer en Topcoat voor zwembaden. 
 

1) Ondergrond goed schuren met een grove korrel schuurpapier aansluitend 
ontvetten/stof vrij maken. 

2) G4 Hechtprimer 1K aanbrengen met een vachtroller , verbruik 2a300gr/m2.  
Als deze goed handdroog is kunt u de volgende bewerking uitvoeren. 

3) Vinylester hars/primer  aanbrengen m.b.v. vachtroller. 1.5 tot 2% harder 
toevoegen. Max 1 kg aanmaken i.v.m. korte verwerkingstijd van max 0.5 uur. 

4) Na het aanharden van de Hars/ Primer wordt binnen 20 uur de Zwembad 
Topcoat aangebracht m.b.v. een kwast of vachtroller.  

 
 Aan de topcoat wordt m.b.v. een maatcilinder  1.5 a 2 % MEKP-harder toegevoegd.  
Let op: harder goed vermengen. 
Verbruik ca. 350- 400 gr/m². Verwerkingstijd afhankelijk van de temperatuur en 
harder dosering, maar is gemiddeld ca. 15 minuten. Niet alles in een keer aanmaken 
dus. Een hoeveelheid aanmaken die u denkt te kunnen verwerken binnen deze tijd. 
 
Let wel; topcoat aanbrengen is niet hetzelfde als verven/lakken met een roller/borstel, 
alleen dekkend aanbrengen is niet voldoende, verbruik dient ongeveer 400 gr /m2 te 
zijn, dit is een dikke laag, net niet afdruipend, bij dunne lagen zal topcoat niet goed 
uitharden en in contact met water witte vlekken en strepen veroorzaken, bij een 
dunne laag kan de topcoat niet doen waarvoor het ontworpen is, namelijk 
bescherming van het laminaat. 
Een 2e laag aanbrengen is niet te adviseren i.v.m. een slechte hechting op de eerste 
laag. 
 
 De Topcoat is in diverse kleuren leverbaar. 
 
Water op een nog niet uitgeharde hars of topcoat zal al uw werk tenietdoen. 
Er zal zich een emulsie vormen die niet of nauwelijks meer uithard . 
Gevolg is een kleverig oppervlakte die zeer moeilijk te verwijderen is. 
Een zeil of tent over het zwembad is aan te bevelen om weersinvloeden uit te sluiten. 
 
Algemene opmerkingen. 
• De optimale eigenschappen  zijn bereikt nadat het geheel een week is uitgehard.  
• Het verwerken van G4, polyesterhars en topcoat dient te gebeuren bij een 
temperatuur 
van minimaal 15 °C. 
• Als reinigingsmiddel voor materialen kan aceton gebruikt worden. 

 

Technische adviezen, richtlijnen en recepturen worden naar beste weten verstrekt. Door de onbekendheid van de wijze waarop de producten 
en de omstandigheden waaronder de producten worden verwerkt, wordt elke aansprakelijkheid voor schade uitgesloten. 

Alle rechte voorbehouden. 


