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SILICONE PRIMER POROUS SURFACES

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of 
veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbe-
paalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

TECHNISCHE FICHE

EIGENSCHAPPEN
• Primer voor siliconekit
• Bevordert de hechting van siliconekit op de ondergrond
• Het behandelde oppervlak mag bestendig onderworpen worden aan vochtige invloe-

den zonder het gevaar van verzeping

TOEPASSINGEN
• Geschikt voor absorberende oppervlakken, alkalische ondergronden inbegrepen.
• Enkel geschikt voor professioneel gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS
Basis Acrylaatcopolymeerhars opgelost in tolueen

Kleur Kleurloos

Densiteit (bij 20°C) 0,95 g/cm³

Verwerkingstemperatuur +5°C - +25°C

Vlampunt DIN 51755 +8°C 

Ontstekingspunt DIN 51794 +580°C

Verbruik (volvlaks) Max. 5 m²/liter

Droogtijd (bij 20°C en 65% RV) 60 min.

Houdbaarheid, ongeopend onder +25°C 6 maanden

VERPAKKING
26 aluminium bussen van 250 ml/doos - 20 dozen/pallet (520 stuks)

Aluminium bussen van 1 l - 50 bussen/pallet

VERWERKING 
Voorbereiding
• Het te behandelen oppervlak moet droog en zuiver zijn. Indien nodig het oppervlak ontvetten met Parasilico Cleaner, 

MEK...

Aanbrengen
• De primer met een verfkwast op de ondergrond strijken.
• Bij erg poreuze ondergronden kan een tweede laag noodzakelijk zijn.
• Wanneer de primer droog is, de siliconekit aanbrengen. Hoe sneller na droging, hoe beter. De siliconekit uiterst aanbren-

gen na 16 uur. Indien deze tijd overschreden is, dient een nieuwe laag primer aangebracht te worden. 

VEILIGHEID
Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen op onze website www.dl-chem.com.


