
GRONDERING EN GIETHARS IN ÉÉN  
VOOR ZUIGENDE EN NIET ZUIGENDE 
ONDERGRONDEN.

CO-PRO 2K EPOXY PRIMER  
≤ 7% EXPRESS

ONDERGRONDVOORBEREIDING
De ondergrond moet voldoen aan de eisen van ATV DIN 18 365 (eisen aan de 
ondervloer) res. ATV DIN 18 356 (leg- en onderhoudinstructies). De ondergrond 
moet schoon, droog, scheurvrij, stevig en vrij van oplosmiddelen te zijn. 
Eventueel cementsluier verwijderen met een daarvoor geschikte machine. 
Oude vloerbedekking en alle resten van lijm en egaliseermiddelen die niet goed 
vastzitten dienen mechanisch te worden verwijderd. Anhydrietvloeren altijd 
schuren en stofzuigen. Dichte, gladde ondergronden, zoals tegels, natuursteen of 
terrazzo, schuren indien nodig. 

VERWERKING
Deksel van beide componenten verwijderen en hardercomponent volledig aan de 
basiscomponent toevoegen. Met geschikte mengstaaf op een langzaam draaiende 
boormachine (ca. 300 tpm) minstens 3 minuten intensief mengen tot een 
gelijkmatig mengsel verkregen wordt. De Co-pro 2K Epoxy primer is inzetbaar als 
primer en als vochtscherm ( A.) voorafgaand aan het egaliseren en beleggen van 
vloeren maar ook als giethars (B.) voor het sluiten van scheuren.

A.Voorstrijk / primer / vochtscherm voor: egalisatie mortels, textiel en elastische  
 vloerbedekking en parket.

Inzet als voorstrijk / primer:

A1. Één laag Co-pro 2K Epoxy Primer ≤ 7% Express op de ondergrond gieten en 
met een vachtroller of spaan volvlakkig verdelen. Na drogen licht opruwen met een 
groene of zwarte pad en voorzien van een laag Co-pro Universele Primer dun en 
puur aanbrengen. 

Inzet als vochtscherm: 

A2. Twee lagen Co-pro 2K Epoxy Primer ≤ 7% Express aanbrengen. Eerste laag 
laten drogen (ca. 3,5 uur, op zijn laatst na 3 dagen de tweede laag aanbrengen), 
vervolgens de 2e laag Co-pro 2K Epoxy Primer ≤ 7% Express aanbrengen, 
vervolgens de Co-pro Universele Primer dun en puur aanbrengen.

Bij het volvlakkig verlijmen van parket dien je voor de beste hechting de natte 
Epoxy af te strooien met droog kwartszand. Na droging het overtollige zand 
opzuigen

B. Giethars voor het dichten van scheuren in de vloer kan de Co-pro Epoxy primer 
worden gegoten in de scheuren en of naden in de vloer. Bij grote scheuren dienen 
eerst betonkrammen te worden aangebracht. Na het vullen van de scheuren 
overtollig materiaal van de oppervlakte verwijderen. Direct daarna de Epoxyhars 
minimaal 5 uur laten drogen.

ALLES VOOR JE  VLOER!

Scan deze QR 
voor meer info.

>>

Productvoordelen: 
• PRIMER 

• VOCHTSCHERM TOT 7% CM.

• GIETHARS VOOR SCHEUREN EN NADEN.

• SNELLE UITHARDINGSTIJD 3.5 UUR

Artikelnummer 
4891951611

8 717003 325758

TOEPASSING:
Co-pro 2K Epoxy Primer ≤ 7% Express is een 
speciale 2-componenten grondering voor het 
voorbehandelen van zuigende en niet zuigende, 
ondergronden die geëgaliseerd moeten worden of 
waar lijmwerkzaamheden verricht worden. 

Inzetbaar als: 
1. Voorstrijk egalisatiemiddel, en textiel en elastische  
 vloerbedekking en parket.

2. Vochtscherm met een maximaal    
 restvochtpercentage van 7%  
 (5% met vloerverwarming). 

3. Giethars voor het sluiten van scheuren.



TECHNISCHE INFORMATIE
 
Verpakking:   Combiblik 5 kg 
Houdbaarheid:   In gesloten verpakking ca. 18 maanden   
   houdbaar, koel en droog bewaren. 
Kleur:   component A kleurloos/transparant 
   component B geelachtig/transparant 
Verbruik:  ca. 300 tot 500 g/m² afhankelijk van 
   toestand en zuigkracht van de ondergrond 
Verwerkingstijd:  ca. 30 minuten 
Uitharding:  na ca. 3,5 uur (20 / 23°C)   
Temperatuurbestendigheid: - na uitharding tot +50 °C, geschikt voor   
     ondervloeren met vloerverwarming 
   - tijdens transport 0 °C tot +50 °C 
   - tijdens opslag +10 °C tot +30 °C

*De genoemde tijdsaanduidingen zijn gebaseerd op normale klimatologische 
omstandigheden (23 °C / 50 % RV). Bij andere klimatologische omstandigheden 
kunnen de uithardings- en droogtijd korter of langer zijn.

BELANGRIJK
• Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden, wanneer de vloertemperatuur  
 hoger is dan 15 °C, de luchttemperatuur hoger is dan 18 °C en de   
 relatieve luchtvochtigheid lager is dan 75 %. U dient de benodigde   
 droogtijden in de gaten te houden en na te leven. Merk op dat bij andere   
 klimaatomstandigheden het uitharden en drogen kan afwijken. 
• Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden bij volledig droge ondergronden,  
 primers en egaliseermiddelen. 
• Gereedschap onmiddellijk na gebruik schoonmaken met alcohol. Uitgeharde  
 productresten zijn alleen mechanisch verwijderbaar.  
• Vlekken onmiddellijk verwijderen met spiritus. 
• Het blik niet schoon schrapen. 
• De houdbaarheid van het mengsel en de uithardingstijd zijn afhankelijk van de  
 temperatuur. Ze zijn korter bij hogere temperaturen en langer bij lagere   
 temperaturen.

PRODUCTVEILIGHEID
Alleen voor professionele en industriële toepassing.

AFVALVERWERKING
Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Recycle 
alleen volledig lege verpakkingen. Verwijder uitgeharde productresten als 
bouwafval. Verwijder niet-uitgeharde productresten als chemisch afval. 

ALLES VOOR JE  VLOER!


