PRIMACEM ABS

Hechting promotor: absorberende oppervlakken
Polymeer waterige dispersie acryl, werkzaam als promotor van de hechting
tussen absorberende oppervlakken en Topciment Microcemento.

Omschrijving
• Promotor van de hechting voor absorberende ondergrond.
• Aan te brengen met kwast of roller in één enkele laag.
• Op waterbasis, niet ontvlambaar.
• Vrij van weekmakers, oplosmiddelen, ammoniak en vrij van emulgatoren.
• Het product wordt gebruiksklaar geleverd.

Rendement
1 laag: 0,10 l/m2

Technische data
• Watergebaseerde acrylaat dispersie
• Melkachtige vloeistof
• Solide: 10,7 %
• PH tussen 8 en 9
• Viscositeit 10-11 s (Copa Ford 4)
• Dichtheid bij 20ºC: 1,01 ± 0,01 g/ml
• Aanbrengen bij temperaturen van 5ºC tot 35ºC
• Hand droog na 30 minuten

Toepassing
De ondergrond moet droog, schoon, vast en vetvrij zijn.
Minimaal 30 minuten maar niet meer dan 24 uur wachten voor de eerste laag
Microcement wordt aangebracht.
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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.
Gewenste temperatuur voor verwerken van Primacem ABS is tussen de 10°C en
30°C.
Dit product is niet giftig, gevaarlijk of brandbaar onder normale omstandigheden
van manipulatie. Dit product bevat geen schadelijke stoffen, onder de huidige
wetgeving en er is dus geen reden om etikettering te passen.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Verkrijgbaar in verpakking van 5 liter.

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 1 jaar 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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