
: :  EPOXY PRIMER FAST A+B 

Beschrijving: 
Is een 2 componenten middelviskeuze, ongevulde epoxyprimer met ( VOS<1%) voor het verzegelen 
van en hechten op bijna alle ondergronden. Wordt toegepast in combinatie met de epoxy vloerverf of 
een PU-gietvloer of -coating. Verkrijgbaar in 1,5 kg, 3 kg en 10 kg verpakking. 

Toepassing: 
Als voorbereiding van de ondergrond, dit om zowel de hechting te verbeteren al het nog aanwezige 
vocht op te nemen en af te schermen. Door de snelle uitharding goed verwerkbaar voor het 
vernieuwen of renoveren van voedergoten bestaande uit beton, cement of steen. Mag toegepast 
worden op ‘jonge’ beton. Maakt vochtige kelderruimtes waterdicht. 

Gegevens bij levering: 
Kleur 
Viscositeit 
Soortelijk gewicht 
Houdbaarheid 
Consistentie 

A-Comp 
kleurloos 
1300 mPa’s 
ca. 1,17 gr/cm³ 
12 mndn in gesloten verpakking 
vloeibaar 

B-Comp 
kleurloos 
700 mPa’s 
ca. 1,0 gr/cm³ 
12 mndn in gesloten verpakking 
vloeibaar 

Technische gegevens: 
Verbruik 
Shore D 

(A+B) 
200-250 gr/m²/laag (2 lagen aanbevolen) 
80 

Verwerking: 
Meng de beide componenten in een 100/50 ( 2:1) gewichtsverhouding. Potlife: 13-15 min. bij 23°C. 
Droog na 12 uren. Wachttijd tussen de lagen of afwerkingslaag: min. 1 uur bij 23°C, 3 uren bij 16°C. 
Verwerkingstemp.: 8-25°C. Volledige doorharding na 5 dagen. Breng aan met een borstel of rol. 

LET OP: De verwerkingstijd van dit product is slechts 13-15 minuten. Maak kleine hoeveelheden aan. 
Giet het mengsel over het oppervlak en rol dit verder uit. 

Veiligheid: 
Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de 
huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.) 
 

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. 
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds. 
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