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Eigenschap Waarde
Materiaal Acryl-copolymeer, oplosmiddelvrij

Temperatuurbestendigheid  -40 °C tot +90 °C 

Verwerkingstemperatuur   +5 °C tot +35 °C; 's nachts vorstvrij

Opslag vorstvrij bewaren, mits koel en droog 
bewaard

Toepassingsgebied:
Hechtprimer voor hout, boardplaten, metselwerk, dak, wand en vloerplaat ter voorbereiding of verbetering van de on-
dergrond voor het daaropvolgend aanbrengen van pro clima kleefband TESCON No.1, TESCON VANA, TESCON PROFIL, 
BUDAX TOP en aansluitlijm ORCON F, ORCON CLASSIC en ECO COLL.

Leveringsvorm:
Art. Art.-nr. EAN Inhoud Kleefbandbreedte Verbruik VE VE/pallet

Blik 10079 4026639016157 0,75 l 60 mm ca. 55 m 6 84

75 mm ca. 40 m

150 mm ca. 20 m

Blik 10129 4026639016164 2,5 l 60 mm ca. 165 m 4 40

75 mm ca. 135 m

150 mm ca. 65 m
De verbruikshoeveelheden verschillen afhankelijk van ondergrond en wijze van aanbrengen.

Ondergronden:
Voorafgaand aan de verlijming moeten ondergronden met een bezem worden geveegd of worden gestofzuigd. Gronden 
op bevroren ondergronden is niet mogelijk. Er mogen geen afstotende stoffen op de te gronden materialen aanwezig 
zijn (bijv. vetten of siliconen). 
Alle minerale oppervlakken, bijv. pleisterwerk of beton, kunnen worden voorbehandeld. Verder is het mogelijk poreuze 
materialen zoals zachtboard-onderdakplaten te verstevigen.
De betreffende ondergronden moeten droog zijn.

Tips:
Blik vóór gebruik goed schudden of inhoud roeren. Een liter primer is voldoende voor een oppervlak van ca. 4 m² .  
Primer goed laten ventileren. Richtwaarden voor de droogduur zijn ca. 30 minuten bij 20 °C, ca. 60 min. bij 5 °C.  
Bij een hoge relatieve luchtvochtigheid kan de betreffende droogduur langer zijn.

Oplosmiddelvrije 
primer 
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De weergegeven informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Wij behouden ons het recht voor om de 
aanbevolen constructies en de verwerking, de verdere ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitsverandering van de afzonderlijke producten te 
wijzigen. Op het tijdstip van montage informeren wij u graag over het actuele kennisniveau.

Verdere informatie over de verwerking 
en de constructiedetails vindt u in de pro 
clima planningsdocumentatie of via het 
Techniek-Hotline:
BE Tel.: +32 (0) 15 62 19 35
NL Tel.: +31 (0) 57 55 64 805


