TECHNISCHE FICHE : StucPrimer
BESCHRIJVING :
StucPrimer is een voorbereiding voor de STUC Deco en STUC Granito.
Voor binnen en buitengebruik op wanden, tegels en vloeren. Als voorbereiding van absorberende en niet-absorberende ondergronden, ook voor oude
ondergronden bij renovatie. Sterk zuigende ondergronden op cementbasis: 1:1 verdunnen met water.
StucPrimer kan gebruikt worden op oude geglazuurde tegels en platen, kunstgraniet, kunststenen, glad beton, hechtende lijm- en plamuurresten, cement-,
anhydriet- en gietasfaltdekvloeren.
Niet geschikt: op kunststof, metaal.
1-component, solvent vrij, dispersieprimer, bevat kwartszand. Gebruiksklaar, sneldrogend. Ruw oppervlak na droging. Emissiearm (Emissieklasse EC1).
Neemt de zuigkracht van de ondergrond weg. Beschermt vochtgevoelige ondergronden enigszins tegen vocht van egalisatiemiddelen.
VERPAKKING :
StucPrimer wordt geleverd in verpakkingen van 5 kg en 1 kg.
TECHNISCHE KENMERKEN :
Leveringsvorm
: gele vloeistof - gebruiksklaar
Geur
: mild
Aantal lagen
: 1 laag – 2 lagen indien ondergrond beschermd moet worden tegen vocht
Verbruik
: 100 - 150 g/m²/laag afhankelijk van de grofheid en zuigkracht de ondergrond
Droogtijd
: ongeveer 1 tot 2 uren (afhankelijk van klimatologische omstandigheden)
Densiteit
: ± 1,28 g/cm³
Temperatuur
: Ondergrondtemperatuur > +5°C ; Verwerkingstemperatuur van +5°C tot +25°C
Houdbaarheid
: ± 12 maanden droog en vorstvrij bewaren in onaangebroken verpakking
Gereedschap
: borstel, roller
Reiniging gereedschap : water
ONDERGROND :
De ondergrond moet droog, niet bevroren, stevig, stabiel, vormvast zijn en vrij van stof, vuil, olie, vet, oplosmiddelen en losse onderdelen, en
verontreinigingen die voor een slechte hechting kunnen zorgen.
StucPrimer kan gebruikt worden op oude geglazuurde tegels en platen, kunstgraniet, kunststenen, glad beton, hechtende lijm- en plamuurresten, cement-,
anhydriet- en gietasfaltdekvloeren.
Niet geschikt: op kunststof, metaal.
GEBRUIKSAANWIJZING :
Aanbevolen gereedschap : borstel, roller.
Gelijkmatig op de gereinigde ondergrond aanbrengen. Ophoping van materiaal vermijden.
Bij sterk zuigende ondergronden op cementbasis: 1:1 verdunnen met water.
Vervuilingen met StucPrimer onmiddellijk verwijderen. Het aanbrengen van een tweede laag is mogelijk als de
film kleefvrij opgedroogd is. De droogtijd bedraagt ongeveer 1 tot 2 uren (afhankelijk van klimatologische omstandigheden).
In normale omstandigheden klaar om STUC toe te passen na 1 tot 2 uren.
Kleur na het drogen: intenser geel
VOORZORGSMAATREGELEN :
Vorstvrij bewaren.
Hoge luchtvochtigheid en lagere temperaturen verlengen de afbinding, hogere temperaturen verkorten de afbindingstijd en uitharding.
Emissieklasse 1 : zeer emissiearm : VOS (vluchtige organische stoffen) : < 100 μg/m³
Opmerking :
Stoopen & Meeûs neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t. de verwerking
van deze producten.
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