
Primer PURPrimer PUR
Grondering op basis van PUR-hars en organisch oplosmiddel

LeverbaarLeverbaar
Aantal per pallet 800 192

Grootte / hoeveelheidGrootte / hoeveelheid 0,25 ltr0,25 ltr 1 ltr1 ltr

verpakkingscode 83 85

art.nr.art.nr.

7530 ◼ ◼

VerbruikVerbruik Naar behoefte
Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

ToepassingToepassing Grondering voor alle PUR-/MS kitten en voegmassa's■

EigenschappenEigenschappen Snelle droging■
Optimale hechting op vele ondergronden■

MogelijkeMogelijke
systeemproductensysteemproducten

MS 150 MS 150 (7505)(7505)

PU AW PU AW (7630)(7630)

Gietkit PUR 2K Gietkit PUR 2K (7550)(7550)

Gietkit AW 2K Gietkit AW 2K (7641)(7641)

WerkvoorbereidingWerkvoorbereiding Eisen aan de ondergrondEisen aan de ondergrond
De voegzijkanten moeten draagkrachtig, droog, schoon en vetvrij zijn.

■

VerwerkingVerwerking

Het materiaal met geschikt gereedschap aanbrengen.
Vervolgens binnen de aangegeven uitdamptijd (Δ min./max.) het materiaal verwerken.

VerwerkingsrichtlijnenVerwerkingsrichtlijnen
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +40 °C.

■

Technisch merkbladTechnisch merkblad
Artikelnummer 7530

 

    Remmers B.V. Nagelpoelweg 30, 7333 NZ Apeldoorn■ Tel. +31 55 3034 800■ info@remmersbv.nl■ www.remmersbv.nl■ 7530 TM-3-240 06/21 MM_MTh_NBü   1/2

http://qr.remmers.com/p/7505
http://qr.remmers.com/p/7630
http://qr.remmers.com/p/7550
http://qr.remmers.com/p/7641


VerwerkingstipVerwerkingstip Lagere temperaturen verlengen, hogere temperaturen verkorten de verhardingstijd.
Niet verwerken op PMMA (bijv. plexiglas).
Bij kunststof een proefvlak opzetten op een onopvallende plaats.
Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen
komen, beschermen en afdekken.

UitdamptijdUitdamptijd
Min. 60 minuten, max. 300 minuten (20°C/50% relatieve luchtvochtigheid)

■

OpmerkingOpmerking Actuele regelgeving en wettelijke voorschriften in acht nemen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.
Altijd een proefvlak opzetten!
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Gereedschap / reinigingGereedschap / reiniging Kwast

Gereedschap direct na gebruik met Verdunning V 101 reinigen.

Opslag / houdbaarheidOpslag / houdbaarheid In ongeopende originele verpakking koel, droog en tegen vorst beschermd opgeslagen ten
minste 6 maand.

VeiligheidsvoorschriftenVeiligheidsvoorschriften Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie
vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele
verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet
samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen
werpen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de
hand van de nieuwste ontwikkelingen
en verwerkingstechnieken
samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking
buiten onze invloed liggen, kunnen aan
dit technisch merkblad geen rechten
worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene
verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet
meer, vraag dan een nieuw exemplaar
aan. Wij leveren uitsluitend onder deze
voorwaarden.
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