P111
BITUMEN PRIMER

VOORDELEN
- Voorstrijk voor bitumineuze dakbanen en afdichtingen
afdichtingen
Hoogwaardige hechtingsverbeteraar
- Oplosmiddelvrij
Hoogwaardige hechtingsverbeteraar
- Oplosmiddelvrij
Eigenschappen en toepassing
- Bostik P111 is een speciaal, oplosmiddelvrij bitumen
hechtmiddel voor het voorbereiden van ondergronden
waarover aansluitend bitumineuze dakbedekkingen of
afdichtingen worden aangebracht. Bostik P111 bevat
speciale op de substantie van Bostik W272 en Bostik
W254 afgestemde componenten. Hierrdoor wordt een
optimale hechting aan de ondergrond gegarandeerd.
- Bostik P111 is een dun vloeibaar bitumen voorstrijkmiddel
met een zeer goed indringend vermogen in zuigende
ondergronden.
- Door de bijzonder hechtingverbeterende eigenschappen
is Bostik P111 voor allerlei bitumineuze coatings,
afdichtingen en dichtingslagen geschikt.
- Bostik P111 bindt resterend stof aan het oppervlak en
garandeert mede daardoor de hechting van de diverse
bitumineuze producten.
- Bostik P111 heeft als hechtmiddel zelf geen dichtende
werking.
- Ook op hellende en verticale bouwoppervlakken in
buitentoepassingen is het product uitstekend
verwerkbaar.
- Toe te passen op alle gangbare materialen, zoals beton,
gasbeton, mortel, baksteen, kalkzandsteen, lichtbetonen holle betonblokken en kalk- en cementpleister.
VOORBEREIDING ONDERGROND
De ondergrond moet glad, vast en draagkrachtig zijn, d.w.z.
vrij van stof, teer, pek, ontkistingsolie, verontreiniging, oude
verflagen of andere scheidingslagen die de hechting
negatief kunnen beïnvloeden. Men dient ter controle met
de vlakke hand over het oppervlak te strijken. Daarbij mogen
er geen delen loskomen en mag de hand niet erg vuil
worden. Controleer de ondergrond met een krastest op
draagkracht, gebreken en holtes. Repareer loszittend
metsel- en voegwerk, barsten, holtes en andere gebreken
met Bostik R302 of Bostik W231, Laat het product vóór
verdere verwerking eerst volledig drogen. De ondergrond
moet vrij zijn van scherpe randen of oneffenheden met
scherpe kanten.

Verwijder eerst deze aanwezige scherpe randen en kanten.
De ondergrond moet droog zijn.
VERWERKING
Bij de overgang van horizontale naar opstaande vlakken
dienen de naden met Bostik W231 goed te worden
opgevuld. Roer de Bostik P111 goed door en breng het met
een niet al te harde kwast, borstel, roller of geschikt
spuitapparaat dekkend aan. Bostik P111 moet voor de
verwerking van Bostik W252 en andere bitumineuze
afdichtingen volledig droog zijn. De droogtijd kan afhankelijk
van de temperatuur en de weersomstandigheden variëren;
bijvoorbeeld bij 20 °C kan de Bostik W252 na 6 – 12 uur
worden aangebracht.
Beschermende maatregelen
- Neem de gevarenaanduidingen en richtlijnen voor de
veiligheid op de verpakking en in de veiligheidsbladen in
acht.
- De bij het omgaan met chemicaliën gebruikelijke
voorzorgsmaatregelen dienen in acht te worden
genomen.
- Bevat alfa, alfa’, alfa’’ –TRIMETHYL- 1, 3, 5-TRIAZINE- 1, 3, 5
(2H, 4H, 6H)-TRI-ETHANOL; kan allergische reacties
veroorzaken. Het veiligheidsinformatieblad is voor de
professionele gebruikers op aanvraag verkrijgbaar.

VERBRUIK
Afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond
ongeveer 250 tot 300 ml/m².
Verwerkingstemperatuur
Sla Bostik P111 vóór het gebruik niet onder +5 °C op. De
verwerking is mogelijk bij een temperatuur van de
ondergrond van +5 °C tot +25 °C.
Reiniging
Gereedschappen kunnen goed met terpentine worden
gereinigd.
Opslag
Bostik P111 moet droog, vorstvrij en vóór het gebruik niet
onder 5 °C worden opgeslagen. Bij gesloten originele
verpakking en bij juiste opslag is Bostik P111 ten minste 12
maanden houdbaar. Bescherm tegen direct zonlicht.

Technische gegevens
Kleur

donkerbruin

Vorm

vloeibaar

Geur

zwak, karakteristiek

Dichtheid

ongeveer 1,0 g/cm³

PH-waarde

ongeveer 11

EU grenswaarde voor het
product

(cat. A/i):140 g/l (2007)/140 g/l
(2010). Dit product
bevat maximaal 1g/l VOC.

Samenstelling van het
materiaal

Bitumenemulsie
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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.
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