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PRIMER DL 2001

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of 
veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbe-
paalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

TECHNISCHE FICHE

EIGENSCHAPPEN
• Reactieve primer 
• Bevat solventen
• Bevordert de hechting van PU-kitten en hybride polymeren op verschillende 

ondergronden

TOEPASSINGEN
• Kan op verschillende materialen aangebracht worden: op kunststoffen, beton, bak-

steen, hout, etc.
• Primer DL 2001 kan ook gebruikt worden om migratie van weekmakers tegen te 

gaan
• Wordt gebruikt als primer voor Detaflex en Parabond

TECHNISCHE GEGEVENS
Samenstelling Polyurethaan oplossing

Kleur Zwart of transparant

Densiteit transp: 0,92 g/cm³ bij 20°C  - zwart: 0.95 g/cm³ bij 20°C

Viscositeit Ca 50 mPa.s

Drogen 10 - 15 minuten

Verwerkingsptemperatuur tussen +5°C en +35°C

Houdbaarheid na opening 1 maand

Houdbaarheid, ongeopend tussen 0°C - +35°C Min. 12 maanden

VERPAKKING EN KLEUR
12 bussen van 250 ml/doos

Transparant, zwart

8 bussen van 1 l/doos

Transparant, zwart

VERWERKING
Voorbereiding
Het oppervlak moet droog zijn en vrij van vet, olie en andere vervuilende stoffen.
Voor gebruik op metalen wordt een voorafgaande test aangeraden.

Aanbrengen
• De fles goed schudden voor gebruik
• Primer aanbrengen met een borstel
• Na de droogtijd (10 - 15 min) moet er zo snel mogelijk gekit worden (zeker binnen 60 minuten)
• Voor poreuze ondergronden is het noodzakelijk de primer in twee lagen aan te brengen
• Fles na gebruik goed sluiten. Na openen van het flesje, het product opgebruiken binnen 1 maand

Reiniging
Tijdens de eerste 5 minuten is een reiniging met White spirit mogelijk. Daarna is een reiniging met  MEK noodzakelijk.

VEILIGHEID
Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.


