DL EGALINE PRIMER

TECHNISCHE FICHE

				EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•
•

Sneldrogende hechtingsprimer
Gebruiksklaar
Verbetert de hechting van egalisatiemortels
Gering spatten bij aanbrengen
Met controlekleur. Na de droogtijd is er een kleuromslag: de lichtblauwe primer wordt
meer transparant waarna de verdere werkzaamheden kunnen beginnen
Oplosmiddelvrij en geurarm

•

				TOEPASSINGEN
•

Als grondlaag en hechtingsprimer op niet-absorberende en gladde ondergronden
zoals keramische tegels, terrazzo, granito, verglaasde klinkers, beton...
Als hechtingsprimer voor DL (Maxi) Egaline bij laag-op-laag egalisatie.
Wordt gebruikt vóór het aanbrengen van vloer- en wandegalisaties en cementlijmen.
Geschikt voor gebruik bij vloerverwarming.
Niet aanbevolen in combinatie met epoxy (slechte hechting).

•
•
•
•

TECHNISCHE GEGEVENS
Mengverhouding

Onverdund

Verbruik

± 15-20 m²/liter

Kleur

Lichtblauw

Droogtijd

± 1 uur

Verwerkingstemperatuur

+5°C - +30°C

Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats en vorstvrij, en
niet boven +30°C opgeslagen

12 maanden

VERPAKKING
Jerrycan 5 l

VERWERKING
Voorbereiding
• Ondergrond moet droog, zuiver, stabiel, gezond, stof- en vetvrij zijn.
• Loszittende delen, niet watervaste lijmresten, waterafstotende lijmresten en verontreinigingen zorgvuldig verwijderen.
• Bij gladde oppervlakken (zoals polybeton) of beton die behandeld is met curing compound, moet de gladde toplaag eerst
mechanisch verwijderd worden (d.m.v. schuren, ontvetten en grondig reinigen).
• Bij waterafstotende keramiek dient d.m.v. schuren en grondig reinigen de waterafstotende toplaag verwijderd te worden.
Aanbrengen
• Zorgvuldig omroeren of schudden in de verpakking voor gebruik. De hechtprimer met een vachtroller, borstel of dergelijke
op de ondergrond gelijkmatig, geheel dekkend verdelen en kruiselings dun aanbrengen.
• Plasvorming vermijden.
• Bij te gering verbruik kan verzanding van het primeroppervlak optreden. Steeds voldoende primer aanbrengen.
• Verder werken direct aanvangen na droging van de DL Egaline Primer (± 1 uur).
• De aangebrachte en uitgeharde laag tegen vuil beschermen.
Reiniging
Gereedschap meteen na gebruik met water reinigen.

BEPERKINGEN
•
•

Niet geschikt voor gebruik in continue natte omstandigheden, zoals zwembaden.
Niet gebruiken op gips of anhydriet ondergronden.

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 welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.
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