Aqua Uni Primer FLOOR

PRODUCTOMSCHRIJVING
Is een kant en klaar voorstrijkmiddel op basis van Styreen Acrylaat.
TOEPASSING
Voorstrijk voor het afsluiten en/of verstevigen van sterk zuigende en niet zuigende ondergronden.
De ondervloer moet voldoen aan de eisen van ATV DIN 18 365 (Eisen aan de ondervloer) resp. ATV DIN 18 356 (Leg- en
onderhoudsinstructies). De ondervloer moet schoon, vrij van scheuren, stevig en vrij van oplosmiddelen zijn. Oude
vloerbedekking en niet vastzittende lijm en egalisatieresten moeten mechanisch volledig worden verwijderd. Nieuwe beton- en
cementdekvloeren borstelen, stofzuigen en bouwresten verwijderen. Anhydrite-vloeren altijd schuren (korrelgrootte 16) en
stofzuigen. Hard steen en tegelvloeren opschuren en grondig reinigen met CITRONEL. Maximale CM-vochtgehalte bij
onderstaande toepassingen zijn:
• Beton- en cementdekvloer, op isolatie of scheidingslaag, 2,0 CM%.
• Met vloerverwarming, 1,8 CM%.
• Anhydritevloer, zonder vloerverwarming, 0,5 CM%.
• Anhydritevloer, met vloerverwarming, 0,3 CM%.
VERWERKING
De ondervloer moet schoon, droog, scheurvrij, trek- en drukvast zijn. Voor gebruik goed schudden of roeren. Met een roller
gelijkmatig “crosslink” op de ondervloer aanbrengen.
Bij niet zuigende ondervloeren onverdund, bij zuigende ondervloeren 1:1 met water verdund gebruiken.
Op niet zuigende ondervloeren is een overwerking pas mogelijk indien de primerlaag volledig is door gedroogd. (Droogtijd op
niet zuigende ondervloeren ca. 1 uur)
EIGENSCHAPPEN
Snel drogend, universeel toepasbaar, water- en alkalibestendig, oplosmiddelvrij, zeer laag verbruik, inzetbaar voor
vloerverwarming.
TECHNISCHE INFORMATIE
Basis
Kleur
Verwerkingstemperatuur
Soortelijk gewicht
Reiniging
Verbruik
Uitharding
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Styreen-Acrylaat.
wit.
+ 15°C+ 25°C.
1,0 kg/m3.
in verse toestand met water.
50/240 g/m2.
Niet poreuze ondervloer ca.1 uur. Poreuze o.g., zodra het oppervlak droog voelt.

HOUDBAARHEID
Vorstvrij, in gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar. Altijd in volgorde van ontvangst verwerken.
VERPAKKING
5 kg Jerrycan.
Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en
omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die
het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan voor u klaar met advies.

