Productblad

Icopal SA Primer 4,5 L
Artikelnummer: 561652
Productomschrijving

Icopal SA Primer is een koud verwerkbare bitumineuze primer op oplosmiddel
basis en wordt toegepast bij het plakken van koud zelfklevende dakrollen
zoals Icopal SA dakrollen en Icopal Universal SA op een daarvoor geschikte
ondergrond zoals metaal, beton of hout.(¹)
(¹)Geschiktheid

van de ondergrond moet aangetoond zijn.

Algemeen:
Icopal SA Primer is direct klaar voor gebruik en mag niet verdund of gemengd
worden met andere stoffen.
De te overplakken ondergrond moet droog, schoon en egaal zijn.
Aanbrengen van Icopal SA Primer dient te geschieden met borstel of roller.
In geval van een zuigende ondergrond altijd vooraf een hechtproef uitvoeren.
Indien noodzakelijk de ondergrond voor een tweede maal inspuiten.
Droogtijd ca. 30 minuten.
Weersomstandigheden:
Icopal SA Primer alleen toepassen bij droge weersomstandigheden, er mag
geen vocht tussen Primer en ondergrond komen.
Absorberende ondergronden (bitumen, beton, hout etc.) toegestaan indien:
Verwerkingstemperatuur
ondergrond
(matig) vochtig(2)
Droog
> 0 °C
Ja
Ja
> 0 °C + bij kans op vorst
Ja
Nee
> - 10 °C
Ja
Nee
(2)
een laagje water op de ondergrond is absoluut niet toegestaan.
Niet-absorberende ondergronden (metaal, plastic randafwerking, etc.)
toegestaan indien:
Verwerkingstemperatuur
ondergrond
(matig) vochtig (2)
Droog
> 0 °C
Ja
Nee
> 0 °C + bij kans op vorst
Ja
Nee
> - 10 °C
Ja
Nee
(2)
een laagje water op de ondergrond is absoluut niet toegestaan.
Icopal SA Primer is niet geschikt i.c.m. PS-schuim en zacht PVC.
Schoonmaken van gereedschap
met ethylacetaat of white spirit.

Verbruik

0,12 – 0,24 l/m² afhankelijk van de ondergrond.
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Levering

Aflevering
Icopal SA Primer is verpakt in blikken van 4,5 liter,
60 blikken op een europallet, in plastic krimphoes.
Opslag
Opslaan volgens CPR 15. Op een brandveilige plaats bewaren en verwijderd
houden van open vlam en ontstekingsbronnen.
Koel, droog en vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten.
Houdbaarheid
In gesloten verpakking tenminste één jaar houdbaar.

Technische
productgegevens

Technische
productgegevens
Verschijningsvorm
Kleur
Vlampunt
Dichtheid bij 25 °C
Viscositeit @ 20°C
Na droging

Methode

EN ISO 3838
Brookfield RVF 1/20

Waarde

Eenheid

vloeibaar
zwart
<0
840
900 +/- 100
Elastisch

--°C
kg/l
mPas
--
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