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Technisch informatieblad:
QMIX hechtprimer
QMIX
hechtprimer is een gebruiksklare hechtprimer
Toepassingsgebied
QMIX voorstrijkmiddel is een universeel bruikbare primer voor binnen en buitentoepassingen. Deze reukloze primer is ideaal voor
aanwending in slecht geventileerde ruimten. QMIX voorstrijkmiddel wordt gebruikt op zuigende ondergronden zoals beton, cellenbeton,
metselwerk, kalkzandsteen, cementgebonden ondergronden, pleisterwerk of gipsplaten.
Samenstelling
Toepassingsgebied
QMIX voorstrijkmiddel
eenporeusheid
waterige dispersie
van copolymeerharsen.
Aanbrandlaag
waarmeeisde
van de betonnen
drager kan worden verbeterd voor het aanbrengen van een pleister op basis van
hydraulische bindmiddelen of gips. Microhechtlaag voor een homogenere hechting van pleisters op basis van hydraulische bindmiddelen op
Eigenschappen
glad
beton. In geen geval mag het product QMIX hechtprimer als additief worden gebruikt in de pleisters.
Zonder solventen, dringt diep door in de ondergrond, quasi geurloos, alkalibestendig, bestendig tegen alle weersomstandigheden,
waterdampdoorlatend.
Samenstelling
QMIX hechtprimer is een waterige dispersie op basis van copolymeerhars en fijne granulaten.
Voorbereiding ondergrond
De te behandelen oppervlakken dienen proper te zijn, vrij van loszittende delen en stabiel. De ondergrond dient vrij te zijn van stof, oliën
Eigenschappen
vettenhechtprimer
of andere stoffen
de hechting
kunnen
Indien
nodig het oppervlak
of zandstralen;
Niet aanwenden
bij
QMIX
wordt die
aangebracht
met
de rol verminderen.
of de borstel in
een gelijkmatige
laag. Omborstelen,
de homogeniteit
van het .mengsel
te garanderen,
temperaturen
onder
de
+5°C.
wordt het aanbevolen dit tijdens de verwerking regelmatig opnieuw om te roeren. De afwerkingspleister mag pas worden aangebracht na
volledige droging van QMIX hechtprimer.
Voorbereiding mengsel
QMIX voorstrijkmiddel
is klaar voor gebruik. Enkele seconden mengen voor gebruik.
Voorbereiding
ondergrond
De ondergrond moet schoon en zuiver zijn, en vrij van cementmelk.
Verwerken
De
ondergrond moet droog zijn.
Voor
de normaal
zuigende
verdunde laag QMIXof
voorstrijkmiddel
aanbrengen.
Voor zeervan
zuigende
ondergronden
2
De
verwerking
mag
slechts ondergronden,
plaatsvinden bijeen
eenniet
omgevingstemperatuur
een temperatuur
van de ondergrond
5° C tot
30° C.
lagen, tot verzadiging verdunde QMIX voorstrijkmiddel aanbrengen. Het oppervlak mag niet blinken na drogen. QMIX voorstrijkmiddel moet
aangebracht worden
met conventioneel gereedschap, borstel, rol of spuitpistool. Voor absorberende ondergronden, de vorming van
Voorbereiding
mengsel
filmvorming
vermijden
om verzadiging
van tot
de 5
oppervlakte
voorkomen.
Gereedschap reinigen met water onmiddelijk na gebruik.
QMIX hechtprimer is gebruiksklaar
of mag
% wordente
verdund
met water.
Verbruik
Verwerken
0,1 – 0,3
l/m² afhankelijk
van de aard van
de ondergrond.
Het effectieve
gebruikborstel,
bepalenrol
door
vooraf te testen.
QMIX
hechtprimer
moet aangebracht
worden
met conventioneel
gereedschap,
of spuitpistool.
Het gereedschap kan worden
gereinigd met water.
Technische kenmerken
Verbruik
Kleur
± 0,2 l/m² (aangebracht met borstel)
Dichtheid

roze
± 1.01

Technische kenmerken
Verpakking
blauw
Kleur:
In emmers van 15l. De houdbaarheid bij beschutte bewaring is minimum 12 maanden. De emmers altijd luchtdicht afsluiten.
± 1,63
Densiteit
Opmerking
De niet te behandelen oppervlakken afschermen. Het vermengel met andere bindmiddelen of additieven is verboden. Gebruik volgens de
Verpakking
veiligheidsvoorschriften.
Voorinalle
met betrekking
QMIX
hechtprimer is verpakt
eeninformatie
plastiek emmer
van 15 L.tot veiligheid de veiligheidsfiche raadplegen.
De houdbaarheidstermijn in de originele verpakking beschermd tegen vorst en hitte bedraagt 12 maanden.
Classificatie
VOSEUgrenswaarde voor dit produkt (cat A/h WB) : 30 gr/L
Opmerking
Dit niet
produkt
bevat maximum
30 gr/L afschermen.
VOS
De
te behandelen
oppervlakken
Het vermengel met andere bindmiddelen of additieven is verboden. Gebruik volgens de
veiligheidsvoorschriften. Voor alle informatie met betrekking tot veiligheid de veiligheidsfiche raadplegen.
Gevaarsaanwijzing
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Classificatie
VOSEUgrenswaarde voor dit produkt (cat A/h WB) : 30 gr/L
Dit produkt bevat maximum 30 gr/L VOS
Gevaarsaanwijzing
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Dit document heeft geen enkele contractuele waarde. Deze fiche annuleert en vervangt de vorige uitgave. De gegevens op deze fiche hebben tot doel u in te
lichten en raad te geven, ze zijn gebaseerd op proeven uitgevoerd met oog op objectiviteit. Wijzigingen t.g.v. de technische evolutie kunnen op ieder tijdstip
aangebracht worden. Gelieve u te vergewissen van de geldigheid van de fiche in uw bezit.

Cantillana
∙ Pontstraat
84, 9831
∙ Tel. +32
(0) 9 280
84 8200
84 ∙ www.cantillana.com
SAKOL B.V. NV/SA
ZILVERPARKKADE
131B
8232 Deurle
WL LELYSTAD
POSTBUS
580
AN LELYSTAD T +31(0)320 220543 F +31(0)32022 4140
Cantillana SAS ∙ Route d'Argenteuil 97 95240 CormeillesenParisis ∙ Tel. +33 (0)1 39 78 31 55 ∙ www.cantillana.com
WWW.SAKOL.NL
INFO@SAKOL.NL
K.V.K.
LELYSTAD
30.23.58.88
BTW
NUMMER
NL.8189.68.278.B01
ABN AMRO REKENING 64.06.82.170
Cantillana BV ∙ Munnikenlandse Maaskade 2a, 5307 Poederoijen ∙ Tel. +31 (0)
183 44 78 00 ∙ www.cantillana.com
Dit document heeft geen enkele contractuele waarde. Deze fiche annuleert en vervangt de vorige uitgave. De gegevens op deze fiche hebben tot doel u in te
lichten en raad te geven, ze zijn gebaseerd op proeven uitgevoerd met oog op objectiviteit. Wijzigingen t.g.v. de technische evolutie kunnen op ieder tijdstip
aangebracht worden. Gelieve u te vergewissen van de geldigheid van de fiche in uw bezit.

QMIX hechtprimer | 01

