CO-PRO UNIVERSELE PRIMER

TOEPASSING:
Co-pro Universele Primer is een geconcentreerd
dispersievoorstrijkmiddel voor het voorbehandelen van zuigende en niet zuigende,
vochtongevoelige ondergronden die geëgaliseerd
moeten worden of waar lijmwerkzaamheden
verricht worden. Tot 1:4 verdunbaar

VOORSTRIJKMIDDEL VOOR ZUIGENDE

•

Korte droogtijd

Geschikt op:
• Anhydrietvloeren
• Cementgebonden dekvloeren
• Zandcementvloeren
• Bestaande egaliseerlagen
• Droogbouw platen
• Tegelvloeren
• Houten vloerdelen en spaanplaat

•

Zeer zuinig in verbruik

•

Te verdunnen tot 1:4

Voor toepassing binnen, niet gebruiken als
vochtscherm. Niet gebruiken op ondergronden
met wateroplosbare lijmresten, zoals sulfiet
looglijm en zachte bitumenlijm.

EN NIET-ZUIGENDE ONDERGRONDEN

Product voordelen:

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. Anhydrietvloeren altijd schuren en stofzuigen.
Dichte, gladde ondergronden, zoals tegels, natuursteen of terrazzo,
schuren indien nodig. Houten vloeren, zoals platen of planken, schuren
en schroeven goed vastzetten.

VERWERKING

Co-pro Universele Primer schudden voor gebruik. Afhankelijk van de
ondergrond en toepassing (zie technische eigenschappen) in de juiste
verhouding verdunnen met water en aanbrengen met een vachtroller.
Indien nodig een tweede laag aanbrengen nadat de eerste is opgedroogd.
Voorkom plasvorming, dit verlengt de droogtijd.

AL L E S VOOR JE VLOE R !
Artikelnummer
4891951611

8 717003 325758

Scan deze QR
voor meer info.

>>

TECHNISCHE INFORMATIE

Verpakking:
jerrycan 10 kg
Houdbaarheid: 	in gesloten verpakking ca. 12 maanden
houdbaar, koel en droog bewaren.
Kleur:
oranje
Verbruik:
-	zuigende ondergronden:
bijv. cementgebonden dekvloeren, egaliseerlagen, droogbouw platen
150 - 200 g/m², 1 : 4 verdund
- zuigende ondergronden:
betonvloeren
ca. 300 g/m², 1 : 1 verdund
- 	niet-zuigende ondergronden:
bijv. steen, en keramische vloeren, gietasfalt, houten vloeren,
universele primer vochtscherm
50 - 100 g/m², 1 : 1 verdund
Droogtijd voorafgaande aan egaliseren:
- cementgebonden ondergronden: ca. 30 minuten
- ondoorlatende ondergronden: ca. 30 minuten
-	Anhydriet gebonden, houten vloeren droogbouwplaten,
magnesiadekvloeren: minimaal 2 uur
Droogtijd voorafgaand aan directe verlijming van:
- oplosmiddelhoudende en dispersielijmen op zuigende ondergronden:
ca. 2 uur
-	PUR-lijmen: ca. 12 uur
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.
Voor het verdunnen van het product alleen helder water gebruiken.
Niet gebruiken onder elastische parketlijmen.
Geopende verpakking zorgvuldig sluiten en de inhoud zo spoedig mogelijk
gebruiken.
Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
Verse vlekken van het product direct verwijderen met een vochtige doek.

PRODUCTVEILIGHEID

Co-pro Universele Primer is oplosmiddelvrij. Er is op de middellange of
lange termijn geen uitstoot van noemenswaardige concentraties vluchtige
organische stoffen (VOS) in de omgevingslucht te verwachten. Niettemin
dient tijdens en na het aanbrengen en drogen te worden gezorgd voor
voldoende ventilatie. Eten, drinken of roken tijdens het verwerken van dit
product moet worden vermeden. In geval van contact met de ogen of de huid
onmiddellijk afspoelen met veel water.
Informatie voor mensen met een allergie: raadpleeg het veiligheidsblad.
Buiten bereik van kinderen houden.

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.

AL L E S VOOR J E VLO E R!

