
Materiaal
Acryl-copolymeer, oplosmiddelvrij.

Leveringsvorm

kleur
1 liter blik
6 stuks/doos

5 liter blik
1 stuks/doos

kleurloos* 315615 313914

*Wit bij aanbrengen.

Technische informatie
Eigenschappen Normen Specificaties
Basis polyvinyl-acetaat
Systeem waterbasis (dispersie)
Brandgevaar n.v.t.
Vlampunt n.v.t.
Droogtijd 10 tot 40 minuten (afhankelijk zuiging/ Rv)
Verbruik per liter ca. 6/8 m² (afhankelijk ondergrond)
Houdbaarheid 12 maanden in ongebruikte bus
Opslagtemperatuur +5˚C tot max. +30˚C
Opslag droog, beschermen tegen vorst

Voorbereiding
De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn.

Beton- en cementsluierresten verwijderen.

Verfresten en impregneermiddel moeten van de

ondergrond verwijderd worden.

Verwerking
Gelijkmatig en zorgvuldig op de ondergrond aanbrengen.

Indien noodzakelijk, oppervlakken die niet moeten worden

voorbehandeld met plakband afplakken.

De oppervlakte tegen stof, vochtigheid etc. beschermen.

Verpakking altijd goed afgesloten bewaren.

Hechting en droging is afhankelijk van de

weersomstandigheden.

Vooraf hechtproeven nemen is aanbevolen.

Reiniging
Spetters moeten direct worden verwijderd met water.

Aangrenzende oppervlakken afplakken en beschermen.

Let op
Verpakking altijd goed afgesloten bewaren.

Hechting en droging is afhankelijk van de

weersomstandigheden.

Vooraf hechtproeven nemen is aanbevolen.

Verdraagzaam met verf.

Veiligheidsaanbevelingen
Zie voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad.

ME904

Butyl- & Bitumenprimer Eco

Wordt toegepast als voorbehandeling van

bouwondergronden, bijvoorbeeld metselwerk,

hout, houtvezel platen, vloerplaten etc. bij de

verwerking van illbruck Butyl- &

Bitumenbanden.

Productvoordelen

Optimaliseert de hechting

Lichte versterking van het oppervlak

Korte droogtijd

Oplosmiddelvrij



Butyl- & Bitumenprimer Eco

Cerfificate

Technische service
Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken
over ondersteuning vanuit de tremco illbruck
organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en
gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en
praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen
aansprakelijkheid worden verbonden.

tremco illbruck B.V .
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
Nederland
T: +31 (0)183 568019
F: +31 (0)183 568010

info.nl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.nl
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