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EIGENSCHAPPEN 

• Maakt primeren eenvoudiger; zeer gemakkelijk in het gebruik. 

• Geschikt voor het primeren van bijna alle ondergronden. 

• Resulteert in een professioneel eindresultaat. 

• Gemakkelijk te vervangen pad. 
 
  

 
 
 

 

 

OMSCHRIJVING 
Innopad en Innogrip vormen samen een uiterst selectief uitgezocht hulpmiddel voor het snel en professioneel primeren van de meest 
voorkomende ondergronden. Het ideale hulpmiddel voor in de werkplaats én op de werf! 
 
Met deze combinatie van houder (Innogrip) en verwisselbaar pad (Innopad) wordt het primeren van de meeste oppervlakken zeer eenvoudig. 
Door met de Innopad over de ondergrond te strijken, bekomt men een mooie egale verdeling. Er moet dus geen gebruik worden gemaakt van 
borstels. Bovendien kunnen grote oppervlakken in een minimum van tijd worden behandeld. 
 
Door de verwisselbare pad verliest men geen tijd aan het reinigen van borstels of andere hulpmiddelen. De Innopad is een zorgvuldig 
geselecteerde pad die in combinatie met de Innotec primers een perfect professioneel resultaat geeft. 
 
De Innopad wordt geleverd in een economische verpakking van 6 stuks. 

 
ALGEMEEN 

VERPAKKING Per stuk 

ARTIKELCODE 90.4108.9999 

 
TECHNISCHE INFORMATIE 

 

EAN-Code:  5400563034651 

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande. 
 
De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte 
informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten 
van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze 
producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen. 
 
In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval 
de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product. 
Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen. 
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