
Batuband Primer
OPLOSMIDDELHOUDENDE BITUMINEUZE VOORSTRIJK

VOORDELEN

- Stofbindend

- Sneldrogend

- Gebruiksklaar

- Verbetert de hechting van diverse bitumineuze

producten (zoals Batuband en Elastoroof)

- Stofbindend

- Sneldrogend

- Gebruiksklaar

- Verbetert de hechting van diverse bitumineuze

producten (zoals Batuband en Elastoroof)

PRODUCT 

BatuBand Primer is een dun-vloeibaar, bitumineus

voorstrijkmiddel ter verbetering van de hechting op poreuze

ondergronden van diverse (bitumineuze) Bostik producten

als Batuband en Elastoroof.

TOEPASSINGEN 

Voorbehandeling van poreuze ondergronden zoals beton,

gasbeton, steen, gips, hout etc.

EIGENSCHAPPEN 

Essentieel om een duurzame hechting te verkrijgen op

genoemde ondergronden. Gebruiksklaar, snel drogend en

stofbindend.

VERWERKING 

Ondergrond: Ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en vrij

van losse delen te zijn.

Voorbereiding: Verpakking goed gesloten houden tot het

moment van verwerking. Voor gebruik goed schudden.

Primer niet vanuit de verpakking verwerken. Giet zoveel

primer in een schoon glas of blik als men binnen 30 minuten

kan verwerken. Resten primer niet meer gebruiken.

Primerblik direct goed afsluiten. Niet verwerken beneden

+5°C.

Aanbrengen: Batuband Primer met de kwast gelijkmatig op

de ondergrond aanbrengen. Na opbrengen minimaal 30

minuten laten drogen. Sterk poreuze ondergronden

desnoods 2 à 3 keer behandelen.

Reinigen: Gereedschap reinigen met Bostik Liquid 1.

VERBRUIK 

Afhankelijk van ondergrond 2 tot 5 m2 per liter.

OPSLAG EN STABILITEIT

12 Maanden houdbaar in niet-geopende originele verpakking

onder droge omstandigheden bij temperaturen tussen +5°C

en +30°C.

INFORMATIE AANVRAAG
Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com

verkrijgbaar.
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Technische kenmerken

Soortelijke massa 0,85 g/ml

Droge stofgehalte ca. 40%

Vlampunt ca. 30°C

Droogtijd ±30 minuten

Oplosmiddel mengsel van koolwaterstoffen

Artikelnummer 30022340

EAN code 4008373122332

Kleur zwart

Verpakking 1 L blik

Verpakt per 6

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


