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DE ”PLUSPUNTEN“ VAN HET PRODUCT
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Bevordert de hechting
Gebruik bij anhydrietgebonden dekvloeren
Verbetert de hydratatie van de lagen
Gaat blaasvorming tegen
Toepassing op muren en vloeren
Droogt snel

DE “PLUSPUNTEN”
DUURZAME ONTWIKKELING
●●
●●

Gebruiksklaar●
Geproduceerd op een ISO 14 001-conforme locatie

▼▼PRIMER VOOR POREUZE OF NORMAAL ABSORBERENDE ONDERGRONDEN
PRODUCTBESCHRIJVING

124 PROLIPRIM regelt de porositeit van de
ondergrond en vergemakkelijkt het aanbrengen van
vloercoatings en lijmen. Het voorkomt de cement/
anhydrietreactie. Het bevordert de goede hechting
van vloercoatings en lijmen op anhydrietgebonden
dekvloeren of pleisterondergronden.

TOEPASSINGEN
■■Binnen■■Binnen-

en buitenmuren
en buitenvloeren

Toegelaten ondergronden
• Niet-hechtende dekvloer
• Hechtende dekvloer
• Gepolijste betontegel
• Prefabelementen
• Vloerverwarming (warm water

of
omschakelbaar)
• Elektrisch vloerverwarmingssysteem
• Celluloseplaat (type FERMACELL)
• Cementlaag
• Gipsplaten
• Lichtbeton en lichte mortel
• Cellenbeton
• Anhydriet- of cementgebonden gietvloer
• Oude tegels
• Cementplaat (type Hydropanel)

Aanverwante producten
• Uitvlakkingslaag
• Egalisatielaag
• Nivelleringslaag
• Kleefmortel
• Decoratielijm
• Anhydrietgebonden gietvloer
• SPEC (596 PROLICOAT*)
• (588 WATERDICHTINGSSYSTEEM*)

Voorbereiding van het product

KENMERKEN

■■Aanbiedingsvorm:
■■Dichtheid: 1 ± 0,1

groene vloeistof

■■pH:

8,5 ± 1
■■Droge stof: 19% ± 2%
■■Indeling: niet ontvlambaar, niet giftig
■■Samenstelling: waterige dispersie van
acrylcopolymeren

GEBRUIKSAANWIJZING

Houd u steeds aan de voorschriften van het
CPT en het DTU voor de verwerking van de
producten.

Voorbereiding van de ondergrond
• De

ondergronden moeten voldoen aan de
toepasselijke DTU- en CPT-teksten .
• Ze moeten gezond, stevig, droog en schoon
zijn en vrij van barsten, vet, sporen van
pleister, was of andere producten die de
hechting zouden kunnen hinderen.
• Sporen van pleister, cementslib, verf, lijm of
bekleding moeten worden weggekrabd en
vervolgens schoongeveegd of opgezogen.
• Vloeren bevuild met was, vet of verf moeten
worden gereinigd.
• De ondergronden moeten altijd stofvrij
worden gemaakt.
Anhydrietgebonden gietvloer
• Naargelang van de porositeit van de
ondergrond kan het aanbevolen zijn om een
tweede laag primer aan te brengen.
• Controleer of de vochtigheidsgraad strookt
met de aanbevelingen van de fabrikant van
de dekvloer.
• Maak de ondergrond ruw door hem af
te borstelen of te schuren en verwijder
vervolgens grondig al het stof.

• 124

PROLIPRIM is gebruiksklaar en hoeft
niet te worden verdund.

Toepassing
• Bij

voorkeur aanbrengen met een rol, borstel
of rubberen wisser. Het product gelijkmatig
over de ondergrond verdelen. Geen te dikke
of te dunne laag aanbrengen.

• Droogtijd:

30 min tot 2 uur naargelang
van de aard van de ondergrond, de
temperatuur en de relatieve vochtigheid.

• 124

PROLIPRIM mag worden bedekt zodra
het stofdroog is.

• De

wachttijd voor het bedekken
mag niet meer dan 24 uur bedragen, zo
niet moet u opnieuw een laag primer
aanbrengen en laten drogen.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK
• De

gebruikstemperatuur ligt tussen
+ 5°C et +30°C.
• Vers product reinigen met water.
• Droog product reinigen met stoom.
• Handschoenen en bril worden
aanbevolen.
• Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad
voordat u het product gebruikt.

* zie het productgegevensblad

VERBRUIK

■■100 à 200 g/m2 naargelang van de porositeit van de

ondergrond.

VERPAKKING
■■Bus
■■Bus
■■Bus
■■Bus

van
van
van
van

1 liter.
2 liter.
5 liter.
20 liter.

PALLETISERING

WAARBORG

HOUDBAARHEID

REFERENTIEDOCUMENT

■■28 bussen van 20 liter (560 kg).

1 jaar vanaf fabricagedatum in gesloten
oorspronkelijke verpakking, te beschermen tegen vorst
en hoge temperaturen.

■■Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

■■Als bedoeld in de certificeringen van

vloerbedekkingen en tegellijm CSTB Certified
■■Als bedoeld in de systemen onder AT.

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de

verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.
Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van
het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Laatste versie beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.
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