PRIMACEM
Hechting promotor.

Priming effect “tacking” geschikt voor de bereiding van de unie tussen beton en
mortel, nieuw en oud.

Omschrijving
• Gemakkelijke applicatie met kwast of roller in 1 laag.
• Alkali-bestendig.
• Consoliderend
• Grote hechtingskracht op verschillende ondergronden.
• Lage gevoeligheid voor water. Op waterbasis, niet vlambaar
• Vrij van weekmakers, oplosmiddelen, ammoniak en vrij van emulgatoren.
• Het product wordt gebruiksklaar geleverd

Rendement
Het rendement op een geconsolideerde ondergrond met goede planimetrie is
als volgt: Primacem (1 laag) 0,10 l/m2

Technische data
• Uiterlijk melkwit
• Vaste stoffen in volume 36,5 %
• PH tussen 8 y 9
• Aanrakingsdroog: permanente tack
• Minimale temperatuur film vorming 4ºC
• Specifiek gewicht bij 20ºC: 1,04 g/ml
• Viscosidad Brookfield RVT bij 20ºC (3/20 rpm): 1.700 – 2.200 mPa•s
• Emulgerend system: niet ionisch
• Uiterlijk film: Hoge plasticiteit
• Herschilderbaar: tot 15 dagen na aanbrengen
• Vorst stabiliteit: zeer goed
• Stabiliteit voor exterieur: Alifatisch
• Doorvoer stabiliteit: Nul
• Hechting : poreuse droge schone ondergrond
• Afwerking: glanzend kleurloos
• Maximale dikte: 60 μm
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Toepassing
De ondergrond moet droog, schoon en geconsolideerd zijn, vrij van olie en vet.
Primacem wordt aangebracht met een kwast of een microfiber roller in één laag.
• Voor het aanbrengen het product volledig homogeniseren
• Aanbrengen bij temperaturen tussen de 5º en 35ºC.
• Ondergrond moet vrij zijn van stof, vet en vochtigheid.
• Laten drogen tot het product doorschijnend wordt alvorens de mortel aan te
brengen.
• Maximale dikte van de nieuwe mortel 1 cm.

Speciale voorzorgsmaatregelen

Verpakking

Bij aanraking met de ogen deze gedurende 15 minuten met overvloedig water
reinigen.
Na aanraking met de huid wassen met water en zeep.
Niet inslikken. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen, niet braken.
Het is raadzaam te voldoen aan de volgende maatregelen:
• Goede ventilatie.
• Veiligheidsbril om spatten te voorkomen.
• Rubberen handschoenen.
Lege verpakking moet worden afgevoerd volgens de huidige wetgeving.
Om te voorkomen dat het product uitdroogt of dikker wordt na ieder gebruik afsluiten.
Dit product is niet giftig, gevaarlijk of brandbaar onder normale omstandigheden
van manipulatie. Dit product bevat geen schadelijke stoffen, en er is dus geen
reden onder de huidige wetgeving om etikettering aan te passen.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Verkrijgbaar in jerrycans van 1, 5 en 25 l.

Reinigen van gereedschappen
De gereedschappen worden direct na gebruik schoongemaakt met water en
zeep.

Opslagcondities en houdbaarheid

Primacem moet worden opgeslagen in zijn afgesloten originele verpakking
beschermd tegen weersomstandigheden en altijd tussen de 10°C en 30°C. Op een
droge goed geventileerde plaats, niet in de buurt van warmtebronnen en uit het
zonlicht. Het is 12 maanden houdbaar vanaf de productiedatum, indien goed bewaard.

Het product moet niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven, zonder eerst een schriftelijke
instructie van de producent. Het is verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende maatregelen te nemen
om te voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de lokale wetgeving. Veiligheidsfiches van het product zijn
beschikbaar voor de professional. De geldigheidsduur van deze technische gegevens is tot de uitgave van een
nieuwe editie.
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