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Absorptieremmend voorstrijkmiddel 
ABS 
 
Primer voor gebruik op sterk zuigende 
ondergronden of ondergronden met een sterk 
verschillende zuigende werking, bv. 
cellenbeton. Voor buiten en binnen. 
 

Technische informatie 
Bindmiddelbasis: Acrylaat-copolymeer 
Dichtheid: ca. 1,0 kg/l 
Kleur: oranje 
Droogtijd: ca. 3 uur 
Verwerkingstemperatuur: > + 5°C  
Verbruik bij cellenbeton: ca. 200 g/m² 
Opslag: koel, vorstvrij en conform de 

vereisten 
Leveringsvorm: Emmers van 5 l of 15 l 
 

Eigenschappen: 
 Verdunbaar met water 

 Schilderbaar 

 Gemakkelijk te verwerken 
 

Gebruik: 
 Voor buiten en binnen 

 Om te verhinderen dat pleister 'verbrand' op sterk zuigende 
ondergronden of op ondergronden met een sterk verschillende 
zuigende werking, zoals bv. cellenbeton, snelbouwsteen, holle 
baksteen, gemengd metselwerk of sterk zuigende voegmortel 

 Als voorbereiding van de ondergrond bij het aanbrengen van 
tegellijmen op gips-, kalk-cement- en cementpleisters 

 ABS is geen pleisterverharder! 
 

Kwaliteit en veiligheid: 
 Bindmiddelbasis: Acrylaat-copolymeer 

 Verbeterd 

 Gecontroleerde kwaliteit 
 

Ondergrond: 
De ondergrond moet draagkrachtig zijn. Loszittende delen moet 
worden verwijderd. Vervuilingen zoals bv. restanten van sterke 
bekistingsoliën en –wassen moeten worden verwijderd. Het 
absorptieremmend voorstrijkmiddel ABS mag niet worden gebruikt op 
vochtige oppervlakken! 
 

Verwerking: 
Verdunnen overeenkomstig de zuigkracht van de ondergrond. Niet 
mengen met andere producten. 
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Het absorptieremmend voorstrijkmiddel wordt met de borstel, een 
lamsvachtrol of een geschikt sproeitoestel aangebracht. De 
verwerkingstijd tussen het aanbrengen en het veegvast opdrogen 
bedraagt ca. 3 uur, afhankelijk van de weersomstandigheden en de 
ondergrond. 
 

Verwerkingstemperatuur: 
Tijdens de verwerking en de volledige droogtijd mag de temperatuur 

van de lucht, van het materiaal en van de ondergrond niet onder 

+ 5 °C zakken en moet deze bovendien 3 K boven de 

dauwpunttemperatuur blijven. 

 

Droogtijd: 
Ca. 3 uur bij een luchttemperatuur van 20 °C en 65% relatieve 

luchtvochtigheid. Een hoge relatieve luchtvochtigheid en/of een lage 

temperatuur vertragen de droging. 

 

Verbruik: 
Het verbruik is afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond. 

 

Reiniging van het gereedschap: 
Onmiddellijk na het gebruik reinigen met water. 
 
Opslag: 
Koel, vorstvrij en conform de vereisten opslaan. 
 

Leveringsvorm: 
Verpakking van 5 l, verpakking van 15 l 
 

Aanwijzingen en labeling: 
De technische gegevens hebben betrekking op 20 °C / 65% relatieve 
luchtvochtigheid. 

 
Er mag geen enkel additief worden toegevoegd. De 
kunststofverpakkingen kunnen na reiniging probleemloos verder 
worden gebruikt of als afval worden afgevoerd. 
 

Labeling cf. verordening voor gevaarlijke stoffen GefStoffV/ EG: - 

Aanduidingen voor het transport:  geen gevarengoed 

Watergevarenklasse: 1 (eigen classificatie) 

 

Gis-code: M-GP 01 

 

EU-grenswaarde voor het product (cat. A/h): 30 g/l (2010). Dit 

product bevat max. 30 g/l VOS. 

 
Afvalverwijdering: 
Afvalverwijdering cf. de voorschriften van de overheid. AVV-
afvalstoffencode 080112. Alleen verpakkingen die ontdaan zijn van 
alle restanten afleveren bij de recycling. Uitgedroogde materiaalresten 
mogen met het huisvuil worden afgevoerd. 
 



 
 

  
 
 

TI-08.10 - 3 - ABS 

De vermelde gegevens zijn afkomstig van omvangrijke proeven en praktijkervaringen. 
Ze zijn mogelijk niet toepasselijk voor elk specifiek gebruiksgeval. Daarom raden we 
aan eventueel gebruiksproeven uit te voeren. Technische wijzigingen voorbehouden in 
het kader van verdere ontwikkeling. Voor het overige gelden onze algemene 
voorwaarden. 
 
Stand: augustus 2010 
 
Meer informatie bij: 
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG 
Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück 
Tel. 0541/601-01, fax 0541/601-853 
info@quick-mix.de, www.quick-mix.de 

http://www.quick-mix.de/
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