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PRIMER WB

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
• Voorstrijkmiddel op waterbasis 
• Geeft een sterk verbeterde hechting 
• Om een optimale hechting van parketlijm en dispersielijm voor flexibele vloerbedek-

kingen te bekomen
• Verstevigt ook de cementgebonden dekvloeren (chape)
• Gemakkelijk in gebruik 
• Sneldrogend
• Solventvrij (geen geurhinder)

    TOEPASSINGEN
• Kan gebruikt worden op absorberende ondergronden en tegelvloeren.
• Geschikt als hechtingsprimer bij vloerverwarming, indien de dekvloer droog is. 

TECHNISCHE GEGEVENS
Kleur Wit - droogt transparant op

Basis Acrylaatdispersie

Uithardingssysteem Fysische droging

Dichtheid Circa 1.02 g/ml

Verwerkingstemperatuur +15°C tot +25°C

Verbruik 100 - 200 ml/m² (5 - 10 m²/liter)

Droogtijd 2 h - 24 h, naargelang de omstandigheden

Houdbaarheid, ongeopend op een droge, koele en vorstvrije plaats 12 maanden

VERPAKKING
Bidon van 5 l - 120 bidons/pallet

VERWERKING 
Aanbrengen
• Product schudden voor gebruik.
• De primer in 1 laag aanbrengen met een roller of borstel.
• Volledig laten drogen vooraleer de parketlijm aan te brengen. Droogtijd tussen 2 uur en 24 uur, varieert naargelang de 

omstandigheden.
• De primer hardt uit door verdamping van water.

Reiniging
Materiaal: met water

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

BEPERKINGEN
• Niet geschikt bij dekvloeren met restvocht of bij opstijgend vocht.
• Niet geschikt als vochtscherm.
• Niet geschikt voor buitengebruik.
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