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Ardal Primer
Hechtingsverbeteraar

Product

Ardal Primer is een gebruiksklaar voorbehandelingmiddel voor poreuze, zuigende ondergronden. Geschikt
voor binnen- en voor buitentoepassingen. Primer wordt gebruikt als voorbehandeling voorafgaand aan het
afdichten, egaliseren en verlijmen met Ardal producten. Het is eenvoudig met een kwast/roller aan te
brengen. Primer hoeft men niet te verdunnen. Vochtgevoelige ondergronden worden beschermd en de
zuigkracht wordt verminderd. Met Primer bereikt men een betere hechting op poreuze, zuigende
ondergronden. Primer is oplosmiddelvrij en praktisch reukloos en daarmee ook te gebruiken in kleine
eventueel gesloten ruimten.

Toepassingen

Ardal Primer is geschikt als voorbehandeling op poreuze, zuigende ondergronden, zoals:
 Gipspleisterwerk, gipskartonplaten, gipsvezelplaten, gipsbouwplaten.
 Gasbeton, beton.
 Houtspaanplaten.
 Kalk- en cementpleisterwerk.

Eigenschappen










Geschikt als hechtverbeteraar voor egaliseermiddelen en tegellijmen.
Oplosmiddelvrij.
Gebruiksklaar.
Praktisch reukloos.
Geschikt voor vloerverwarming.
Geschikt voor binnen en buiten.
Geschikt voor zuigende ondergronden.
Geschikt voor wand en vloer.
Geschikt voor natte ruimten.

Verwerking

Ondergrond: De ondergrond moet aan de eisen volgens DIN 18 365 voldoen. De ondergrond moet vooral
vast, schoon, blijvend droog en vrij van scheidingslagen en reinigingsmiddelen zijn. Oude wateroplosbare
lijmresten volledig verwijderen. Oude watervaste lijmresten zoveel mogelijk mechanisch verwijderen.
Aanbrengen: Primer vóór gebruik goed doorroeren/schudden. Daarna met een kwast/roller kruiselings,
gelijkmatig aanbrengen. Eén dunne laag volstaat in de meeste gevallen. Plasvorming vermijden.
Voorwerpen met gevoelige oppervlakken of bestaande werkvloeren eventueel afdekken. Na het drogen
kan begonnen worden met verlijmen of kan er een afdichting met FlexDicht worden aangebracht.
Reinigen van het gereedschap: Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.
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Ardal Primer
Technische kenmerken
Samenstelling
Consistentie
Kleur
Verwerkingstemperatuur
Droogtijd
Soortelijk gewicht
Verbruik
Giscode

gemodificeerd acrylhars
dun vloeibaar
lichtgroen
niet onder +3ºC
ca. 2 uur bij 20°C en 60% RV, afhankelijk van de ondergrond en de zuigkracht
ca. 1,0 kg/l
ca. 80 - 150 g/m², afhankelijk van de ondergrond en de zuigkracht
D1
Kleur
lichtgroen
lichtgroen

Verpakking
flacon 1 kg
jerrycan 5 kg

Artikelcode
244982
244984

Opslag en stabiliteit

In ongeopende, originele verpakking minstens 6 maanden houdbaar. Koel en droog bewaren. Primer is niet vorstgevoelig.
Bevroren Primer voorzichtig verwarmen en goed doorroeren/schudden.

Informatie aanvraag

De volgende publicatie is op verzoek verkrijgbaar:
 Veiligheidsinformatieblad (VIB)
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Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste
zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig
achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor
uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.
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