
Primatech
HOOGWAARDIGE PRIMER MET DUBBELE FUNCTIE

VOORDELEN

- Polyvalente, hoogwaardige primer zonder

oplosmiddel

- Tijdswinst bij het aanbrengen van een vochtscherm,

instrooien van zand niet nodig

- Creëert een hechtbrug op geblokkeerde

ondergronden vóór het aanbrengen van egalisaties

- Gemakkelijk aan te brengen met een rol

- Geen geurhinder: kan in elk type lokaal gebruikt

worden
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PRODUCT

Primatech is een 1-component primer.

Hoogwaardige hechtlaag met dubbele functie: 

- in combinatie met het vochtscherm Eponal® 336.

- voor toepassing op gesloten ondergronden vóór het

uitvlakken

TOEPASSINGEN

Gebruiksklare gestructureerde hechtlaag op waterbasis die

de hechting van uitvlakmassa’s binnen verzekert op

gesloten ondergronden zoals:

- In combinatie met het vochtscherm Eponal® 336

- Oude tegels

- Polybeton zonder curing compound

- Oude halfflexibele vloertegels

- Oude vloerverf

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet vlak, zuiver, scheurvrij,

permanent droog, voldoende druk- en trekvast zijn.

Mogelijke ondergronden

Gesloten hydraulische ondergrond zoals polybeton (Bostik

raadplegen)

Product manueel oproeren vóór gebruik. Primatech

aanbrengen met een kortharige rol (100 g/m²). Minimum 2 u

laten drogen vóór het aanbrengen van de uitvlakmassa.

Tegels

De hechting van de tegels controleren. Losliggende tegels

opnieuw verlijmen. De tegels schuren en schoonmaken met

een schoonmaakmiddel op basis van soda. Tweemaal

spoelen met zuiver water. Laten drogen. Primatech

aanbrengen (100 g/m²).

Oude halfflexibele tegels

Indien meer dan 10% van de oppervlakte niet hecht moeten

alle tegels verwijderd worden. Indien de tegels worden

behouden: de tegels ontstoffen, reinigen, ontvetten en

spoelen met schoon water. Laten drogen. Primatech

aanbrengen (100 g/m²). Indien de tegels worden verwijderd:

Zie werkwijze hieronder.

Oude resten van acrylaat,  alcohol of bitumen lijm

De oude lijmresten zoveel mogelijk verwijderen zodat er

enkel nog sporen achterblijven. Primatech aanbrengen (100

g/m²).
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Primatech

Oude vloerverf: De hechting van de verf nagaan, de hele

oppervlakte schuren, schoonmaken, ontvetten, spoelen en

laten drogen. Primatech aanbrengen (100 g/m²).

Vloerverwarming: Niet aanbrengen op vloerverwarming in

werking. Zet de vloerverwarming 48 uur voor het

aanbrengen van Primatech uit en schakel ze stapsgewijs

terug aan 48 uur na het verlijmen van de vloerbekleding.

In combinatie met het vochtscherm Eponal 336: Eponal 336

wordt aanbevolen voor de behandeling van opstijgend

vocht op een ondergrond op cementbasis (zoals

betondallen op volle grond) of wanneer de droogtijd bij

nieuwe ondergronden op cementbasis niet gerespecteerd

is.

Beton ondergrond: Eponal 336 aanbrengen met een

getande spatel n°3-B2 op een ruwe ondergrond (2 x 400 g/

m²) of spatel C1 op een gladde ondergrond (800 g/m²) in een

continue laag. Consulteer de fiche van Eponal 336.

Primatech aanbrengen na 24 à maximum 48 u na het

drogen van Eponal 336. Primatech aanbrengen met een

kortharige rol (100 g/m²). Minimum 2 u laten drogen vóór

het aanbrengen van de uitvlakmassa.

De droogtijd is afhankelijk van de temperatuur, de relatieve

luchtvochtigheid, de porositeit van de ondergrond.

OPMERKINGEN

Bij verlijmen van parket zand S409 instrooien op de Eponal

336.

REINIGEN

Gereedschap en verse vlekken reinigen met water. Altijd

rekening houden met de droogtijd van Primatech.

Kleur   Verpakking Artikelcode
wit emmer van 7 kg 30601540

OPSLAG EN STABILITEIT

Tegen vorst beschermen in de originelen en gesloten

verpakking. Gedurende 12 maanden houdbaar.

INFORMATIE-AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op verzoek beschikbaar.

Technische kenmerken

Basis organo-mineraal

Aspect vloeibaar

Aspect van de gedroogde film zanderig

Dichtheid ± 1,4 g/ml

Droogtijd* 1 à 2 u

Bedekken* vanaf 2 u*. Steeds bedekken

binnen de 24 u.

Gebruikstemperatuur +15°C à +20°C

* waarden bij +23°c en 50% RV

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.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  +31 (0) 73-6 244 244
 + 32 (0) 9 255 17 17


