Bitumineuze koude primer

DERBIPRIMER® S
DERBIPRIMER S is een bitumineuze koude primer geschikt voor een optimale hechting van bitumineuze dakbanen en
waterdichtingsproducten op poreuze, absorberende ondergronden.

Specifieke eigenschappen
•	Geeft de dakbanen een grotere hechtsterkte
•	Toepasbaar op nagenoeg alle ondergronden
•	Gebruiksklaar product ; onbeperkt houdbaar en vorstbestendig
•	Snelle en efficiënte verwerking
•	Te verkrijgen in herbruikbare IBC Cubitainer (1000 l)
•	Na het aanbrengen van de primer, kan comfortabel en stofvrij op een niet-kleverig oppervlak worden gewerkt.

Plaatsing
Toebehoren

• vachtrol of borstel
• rol
• airless pistool met sproeikop van 18/50

Reiniging

DERBICLEAN® NT

Verbruik

van 0,25 l/m² tot 0,75 l/m² in functie van de aard van de ondergrond

Droogtijd

1 tot 3 uur, in functie van de weersomstandigheden en de aard vande ondergrond

Verpakking
Bus van

4 / 10 / 20

l

productPackagingCubitainerL

1000

l

Densiteit

0,9

g/cm³

Vlampunt

27

°C

Niet vluchtig residu

55

%

Technische kenmerken

DERBIGUM NEDERLAND B.V.
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Tel. 015 215 40 00 – Fax 015 215 40 11
E-mail: infonl@derbigum.com

Bewaring
In gesloten verpakking, in een goed geventileerde ruimte, niet in de nabijheid van een warmtebron.

Gebruiksaanwijzing
A/ Oppervlaktevoorbereiding voor absorberende ondergronden
•	De ondergrond grondig borstelen om alle losliggende deeltjes te verwijderen.
•	De nodige reparaties met Derbimastic® S uitvoeren bij renovatie op verweerde dakbanen.

B/ Oppervlaktevoorbereiding voor gebogen staalplaat
•	Alle losliggende deeltjes verwijderen.
•	Metaal oppervlakken moeten droog en vetvrij zijn alvorens primer aan te brengen.
•	Gebruik een doek om te drogen of oplosmiddel om te ontvetten, overeenkomstig de plaatselijke veiligheidsvoorschriften.

C/ DERBIPRIMER S aanbrengen
•	Het oppervlak moet schoon en droog zijn.
•	Aanbrengen met borstel, rol of airless pistool met sproeikop 18/50.
•	Eventuele overschotten moeten verwijderd worden.
•	Het werk onderbreken bij regenweer.
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