IKO CP Primer
Productbeschrijving:
●

●

●

●

●

Koud verwerkbare hechtprimer
Uitstekende hechting aan zowel beton en asfalt voor het aanbrengen
van bitumen producten
Binding van losse deeltjes op de ondergrond
Door de waterverdringende werking kan de primer ook op vochtige
grond worden aangebracht
Gebruiksklaar

Gebruik:
IKO CP primer is ontwikkeld ten behoeve van een optimale hechting
van diverse bitumen op ondergronden in beton en asfalt. Ook bij
regelmatige aanwezigheid van water en opgeloste zouten bijft een
optimale hechting aanwezig over een zeer lange tijd. Als premium
hechtprimer met vochtverdringende eigenschappen wordt IKO CP
primer aanbevolenvoor een zeer breed werkgebied met legio
toepassingen.

Eigenschappen:
●

●

●

Gemakkelijk met een kwast of spuit aan te brengen
Uitstekende hechting, ook op vochtige ondergrond
Transparant en licht gekleurd of zwart

Kenmerken:
●

●

●

●

●

Viscositeit bij 25 ° C
mm²/s
60-90
Vlampunt PMCC ° C - 4
Kleur lichtbruin, transparant

Verwerken:
●

●

●

●

●

De te behandelen oppervlakken dienen vrij te zijn van stof, vocht, vet of
bekistingsolie
IKO CP primer kan worden aangebracht door middel van een borstel,
kwast, of spuiten. Hierbij moet worden voorkomen dat de nevel en/of
verdampende solvent wordt ingeademd.
De primer mag niet, bijvoorbeeld door langdurig openhouden van het
blik bij warm weer, te veel ingedikt zijn. Hierdoor kan een te dikke
primerlaag opgebracht worden, hetgeen de hechting nadelig beïnvloedt.
De primer dient minimaal 15 minuten te drogen; op vochtige
ondergronden minimaal 90 minuten.
Na het aanbrengen van IKO CP primer moet de bitumencoating of
voegvullingsmassa binnen enkele uren, maar in ieder geval dezelfde dag
worden aangebracht. In sommige gevallen is het verstandig vooraf een
hechtproef te nemen

Bewaren:
Ongeopend zeker 1 jaar houdbaar bij normale omstandigheden.
IKO CP primer bevat een vluchtig brandbaar oplosmiddel. Er mag geen
open vuur in de directe omgeving aanwezig zijn. Bij toepassing dient men
dan ook zorg te dragen voor een goede ventilatie.

Verpakking:
IKO CP primer is leverbaar in blikken van 25 lt en spuitbus 500 m/l

IKO CP primer is een mengsel van harsen en speciale additieven in
koolwaterstof oplosmiddelen.

Verbruik:
100-200 per m²
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