IKO 400 AK primer B
Produktbeschrijving:

Verwerken:

Transparante harsprimer voor polyurethaan mastiek op beton.

1. VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGROND

Eigenschappen:

. De ondergrond moeten zuiver en droog zijn, stof- en vetvrij en ontdaan
van losse deeltjes.

IKO 400 AK PRIMER B heeft een uitstekende hechting en is een één
component product.

Kenmerken:
Contact met beton

> 1,5 MPa

Persoz-hardheid na 7 dagen

>= 90s

Buiging op de spil van 2 cm diam

Geen breuk

Kleur

Transparant

Densiteit bij 20°C

+/- 1,21

Viscositeit bij 25°C (AFNOR cup N°4)

50 - 90 s

Droogtijd

Minimum 30 min, Maximum 4
uur

. Betonnen ondergronden moeten minstens 28 dagen oud zijn alvorens
IKO 400 AK Primer B aan te brengen.
. Bitumineuze ondergronden moeten minstens 15 dagen oud zijn alvorens
IKO 400 AK Primer B aan te brengen.
. Op ondergronden die hulpstoffen of oppervlakte behandelingsproducten
bevatten, moeten aanhechtingsproeven gebeuren. De complete proef
moet gedurende 15 dagen drogen alvorens resultaten te
kunnen concluderen.
. Een aanhechting van ten minste 1,5 MPa moet behaald worden of een
breuk in de ondergrond
2. AANBRENGEN
. Aanbrengen door middel van een rol, borstel of vernevelen.
. Een geopende verpakking moet dezelfde dag verwerkt worden.
. Verbruik: 200 gr/m²
In voegen 30 tot 40 gr/lm
. De temperatuur van de ondergrond moet ten minste 3°C bedragen.

Bewaren:
1 jaar, in hermetisch gesloten verpakking, op een koele en droge plaats.

Verpakking:
Bussen van 5 kg.

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen enkel geval aanleiding
geven tot verantwoordelijkheid van onzentwege. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden
van onze producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van twijfel gelieve ons
te raadplegen.
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