Solventvrije primer voor Vaeplan-dakbanen

VAEPRIMER® D
Vaeprimer D is een bitumineuse emulsie met uitstekende hechteigenschappen.

VAEPRIMER D wordt geproduceerd volgens de DIN 18195, DIN 18531,
en wordt gebruikt als primer bij de plaatsing van VAEPLAN zelfklevende membranen en dampschermen op absorberende ondergronden ( zoals beton, cellenbeton, bepleisterd metselwerk, polystyreen,
bestaande daken in bitumen of polymeer bitumen) van dakstructuren
zowel in nieuwbouw als renovatie.
>5
0,2 tot 0,5 l/m² (afhankelijk van de ondergrond)
1 tot 3u, afhankelijk van de luchtvochtigheid en het type ondergrond

Beschrijving

Plaatsingstemperatuur
Verbruik
Droogtijd

Technische eigenschappen
Vaste stof gehalte
Verwekingspunt van de vaste stof
Viscositeit

60
>55
35 - 80s (2mm 40°C )

%
°C
mPa.s

Verpakking
Bus van

12

l

Bewaring
VAEPRIMER D heeft een houdbaarheidsperiode van 12 maanden in de ongeopende originele verpakking. Bewaar op een droge plaats bij
een temperatuur hoger dan 10°C.
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Gebruiksaanwijzing
Aanbrengen
De ondergrond moet proper, vast, droog en vrij van ijs, olie, vet en losse deeltjes zijn.
Defecte delen moeten eerst hersteld worden.
Gereinigde oppervlakken niet polijsten voor betere hechting, enkel ruwe deeltjes wegwerken.
Water, regen, vorst enz. moeten vermeden worden tijdens het drogen.
De VAEPRIMER D goed mengen alvorens aan te brengen.
Aanbrengen over het gehele oppervlak, volledig of partieel, met een rol, spraygun of borstel.
De primer moet droog zijn alvorens een volgende laag aan te brengen (vingertest). Het aanbrengen van een volgende laag of extra primer
mag niet later dan 24u na de eerste droogtijd gebeuren.
De primer is waterafstotend na 24u.
Het blik goed sluiten na gebruik.
Alle data werden bepaald op basis van de knowhow op het moment van uitgave van het PDS onder voorbehoud van technische wijzigingen of
ontwikkelingen.- 2019/10/31
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