SCALP PRIMAFIX
Super versteviger en verharder op waterachtige basis voor ondergronden zoals voor plaaster, stenen, baksteen, beton
en plamuur.
I/ Voor welke behandelingen kan dit product gebruikt worden?
SCALP PRIMAFIX is onontbeerlijk op tussenschotten van gipskarton, alvorens het
aanvangen van schilder, behang of betegel werkzaamheden.
Ideaal voor het verharden en stabiliseren van zachte, brokkelige en poederige materialen. Kan zowel
binnen als buiten huis gebruikt worden.
Indringende vloeistof geschikt voor het stabiliseren door mineralisatie van ondergronden zoals :
plaaster, kalksteen en silikaatgesteente, baksteen, beton, plamuren op kasis van gips.
II/ Voordelen van het produkt
 Garandeert de volledige hechting van de afwerklaag  Ideaal voor binnen en buiten
 Zeer gemakkelijk aan te brengen
 product van hoge kwaliteit
 Innoverend product
 Verandert het ondergrond oppervlak niet
 Verstuifbaar
 Milieu en natuur vriendelijk product
 Product op waterige baisis
 Stopt de zuigende werking van de ondergrond
III/ Fysische en chemische eigenschappen
 Witte melkachtige vloeistof
 Soortelijke massa : 1 g / cm
 Niet vorstbestendig
 pH : 4.4
 Product op waterachtige basis
 Vlampunt: Onbestaand
IV/ Praktische tips bij gebruik
1. Verdunning : SCALP PRIMAFIX is klaar voor gebruik, niet verdunnen.
2. Gebruiksvoorwerpen voor het aanbrengen : Rol, verstuiver met lage druk.
3. Werkwijze : SCALP PRIMAFIX goed mengen. Nakijken of de ondergrond droog en absorberend is.
SCALP PRIMAFIX aanbrengen op droge en schone ondergrond. Twee lagen met een tussentijd van
een uur. Gedurende 24 uur de ondergrond laten reageren voor aleer er een plamuur of verf wordt op
gezet, of een tegellijm of andere decoratieve laag wordt op aan gebracht. Voor sterk beschadigde
ondergrond kan men eventueel een tweede keer de stabiliserende behandeling met het product
toepassen.
4. Duur van de behandeling : Het gaat hier om een impregnerende behandeling.
5. Omgevingstemperatuur : Van 5 tot 50 °C. (Bij de uiterste temperaturen is de werking van het
product beperkt.)
6. Verbruiksrendement : ongeveer 200 g / m voor iedere laag en volgens het opslorpend vermogen
van de ondergrond.
V/ Voorzorgen bij het aanbrengen
1. Bescherming van de ondergrond : De niet te behandelen ondergrond beschermen en afdekken.
2. Bescherming van de gebruiker : Het contact met de huid en de ogen vermijden. Handschoenen
dragen. Ook een veiligheidsbril dragen bij behandeling van de plafonds.
VI/ Reinigen van de gereedschappen
Na elk gebruik dienen de gereedschappen onmiddellijk in ruim water afgespoeld te worden.
VII/ Verpakking en stapeling, stockering : Stockeren in vorstrij lokaal.
 In 5 L verpakking: verzamelbox van 4 X 5 L
 In 1 L verpakking: verzamelbox van 20 X 1 L
 In 20 L verpakking: palet met 24 eenheden
Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate
aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het produkt uit te
testen
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