
AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door 
eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt 
is. Muylle-Facon NV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. 
De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die 
bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We 
kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te 
wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden 
zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie 
en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn 
beschikbaar op de website.
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RUBIO PRIMER QUICKDRY

OMSCHRIJVING:
Rubio Primer Quickdry is een bitumineuze sneldrogende 
hechtlaag met groot penetratie- en hechtvermogen. 
Droogtijd: +/- 30 minuten!

 
TOEPASSINGSGEBIEDEN:
- Wordt toegepast alvorens roofing of bitumineuze renovatie-
  producten aan te brengen om stoffige en absorberende 
  oppervlakten te fixeren, zodat de hechting tussen de 
  ondergrond en het aan te brengen materiaal aanzienlijk wordt 
  verbeterd. 
- Ook voor bescherming van funderingen. 
- Zeer goede aanhechting op vrijwel alle materialen: 
  oude roofing, metalen, isolatieplaten, hout, beton, baksteen, ... 
- Tast isolatieplaten op styreenbasis aan.

GEBRUIKSAANWIJZING:
- Ondergrond reinigen, ontvetten en alle losse delen verwijderen.
- Aanbrengen met borstel, rol of spuit op droge of eventueel    
  lichtjes vochtige ondergrond.
- Gereedschappen reinigen met white spirit (terpentine).
- Droogtijd : +/- 30 minuten.

VERBRUIK: 
5 à 6 m2/L, afhankelijk van de ondergrond

Deze verbruiken zijn louter indicatief. U dient een staal te zetten 
om het exacte verbruik te bepalen. 

TECHNISCHE KENMERKEN: 
Basis: bitumen, hechtadditieven en oplosmiddelen
Consistentie: dun, vloeibaar, groot penetratievermogen
Kleur: zwart
Vlampunt cc (astm d93): > 23 °C (Pensky Martens)
Visco 40 °C ( astm d445): 46 mm2/s
Densiteit: ca 0.92 kg/L bij 20 °C

VERPAKKING:
Blik 5 L, 12,5 L en 25 L

HOUDBAARHEID:
In goed gesloten verpakking, ten minste 12 maanden houdbaar, 
mits droog en vorstvrij bewaard.

BITUMINEUS SNELDROGEND FIXEERMIDDEL

Raadpleeg de veiligheidsfiche van dit product voor veiligheid, gezondheid en transport.
Datum TDS: 19/12/13


