Primer Q
PU PRIMER

VOORDELEN
- Verbetert de lijmhechting
- Oplosmiddelvrij
- Voor poreuze ondergronden
PRODUCT
Primer Q is een vloeibaar voorstrijkmiddel op
polyurethaanbasis ter verbetering van de hechting van op
specifieke poreuze ondergronden (o.a. EQUITONE [tectiva]).
TOEPASSINGEN
Essentiele voorbehandeling om een duurzame hechting te
verkrijgen op specifieke poreuze ondergronden en diverse
gevelplaatsystemen.
EIGENSCHAPPEN
- Oplosmiddelvrij.
- Droogtijd minimaal 2 uur.
VERWERKING
Ondergrond: De ondergrond dient schoon, vast, droog,
stof- en vetvrij te zijn.
Voorbereiding: Verpakking goed gesloten houden tot het
moment van verwerking. Primer niet vanuit de verpakking
verwerken. Giet zoveel primer in een schone verfrolbak als
men binnen 30 minuten kan verwerken. Resten primer niet
meer gebruiken. Verpakking direct goed afsluiten. Vermijd
aanraking van de gereinigde en voorgestreken
oppervlakken, aangezien dit de hechting nadelig kan
beïnvloeden. Condensvorming kan de hechting eveneens
nadelig beïnvloeden. De primer niet aanbrengen bij zeer
hoge luchtvochtigheid zoals bijvoorbeeld bij dichte mist en
tevens niet bij neerslag/ regendreiging.
Aanbrengen: De primer dient aangebracht te worden met
een schone kortharige velvetbrush roller. Voorzie de
hechtvlakken van primer en wel zodanig dat de primer een
gesloten laag c.q. film vormt. De aangebrachte primerlaag is
zichtbaar. Indien dit storend is, dient men door toepassing
van afplakband te voorkomen dat de primer behalve op de
hechtvlakken ook op de zichtzijde komt.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf +5°C tot +30°C.
Droogtijd: Minimale droogtijd 120 minuten.
Verbruiksindicatie: Afhankelijk van ondergrond 2 tot 4 m²
per liter.

OPSLAG EN STABILITEIT
Koel (tussen +5°C en +30°C) en droog bewaren. 9 maanden
houdbaar na productie in ongeopende verpakking.
Aangebroken verpakking is slechts beperkt houdbaar.
INFORMATIE AANVRAAG
Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com
verkrijgbaar.

Technische kenmerken
Basis

polyurethaan

Soortelijke massa

ca. 1,2 g/ml

Droogtijd

120 min. (bij +20°C/RV 50%)

Artikelnummer

30612664

EAN code

8713572041297

Kleur

transparant/bruin

Verpakking

1 L blik

Verpakt per

6
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Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de
documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor
om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling
vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze
verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.
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