
043 EUROPRIMER ALPHY
Voorstrijkmiddel voor het verbeteren van de hechting van gipsgebonden
egalisatiemiddelen en het voorkomen van het ‘olifantshuid’ effect in de
egalisatielaag, wanneer de top van de anhydrietvloer plaatselijk of in zijn
geheel zeer sterk zuigend is.

Basis  : Acrylaatdispersie.
Kleur  : Groen.
Consistentie  : Dun vloeibaar.

Zeer emissiearm
Emicode EC 1PLUS                                                                                                                     
Gunstig verbruik        

Classificatie  : Emicode EC 1PLUS getest conform EN 13999-2/4.
Soortelijk gewicht  : Ca. 1,02 kg/l.
Verbruik  : 100 – 200 g/m², bij zuigende ondervloeren.*

Voorstrijkmiddel voor het verbeteren van de hechting van gipsgebonden egalisatiemiddelen en het voorkomen van het olifantshuid effect in de
egalisatielaag, wanneer de top van een anhydrietvloer plaatselijk of in zijn geheel zeer sterk zuigend is.

Opslag  : Koel en vorstvrij opslaan.
Gereedschap  : Vachtroller.
Droogtijd  : 1 - 2 uur.*
Houdbaarheid  : 12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Verwerkingstemperatuur  : 

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en
laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

De anhydrietvloer dient druk- en trekvast te zijn. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet-, vuil- en stofvrij te zijn,
overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met
onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:



Voor gebruik de verpakking goed schudden.
043 Europrimer Alphy met een vachtroller gelijkmatig opbrengen. Zorg er hierbij voor dat er voldoende primer wordt aangebracht door de
roller regelmatig te voorzien van vers materiaal.
043 Europrimer Alphy kan desgewenst ook worden verspoten.
Tijdens het droogproces de vloer niet belopen.
Na droging van de primer kan de vloer verder worden afgewerkt.
Gereedschap direct met water reinigen.
Verse vlekken direct met water verwijderen.
Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsblad).
Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.

Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Gevarenklasse  : Geen.
Veiligheidsbladen  : Op aanvraag beschikbaar.

 
Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code
043 Europrimer Alphy Jerrycan à 10 kg 8 710345 043014 
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