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Technisch informatieblad:
QMIX voorstrijkmiddel
Primer
voor zuigende ondergronden
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.
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Zonder solventen, dringt diep door in de ondergrond, quasi geurloos, alkalibestendig, bestendig tegen alle weersomstandigheden,
waterdampdoorlatend.
Samenstelling
QMIX voorstrijkmiddel is een waterige dispersie van copolymeerharsen.
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Verbruik
± 1.01
Dichtheid
0,1 – 0,3 l/m² afhankelijk van de aard van de ondergrond. Het effectieve gebruik bepalen door vooraf te testen.
Verpakking kenmerken
Technische
In emmers van 15l. De houdbaarheid bij beschutte bewaring is minimum 12 maanden. De emmers altijd luchtdicht afsluiten.
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Opmerking

± 1.01

De niet te behandelen oppervlakken afschermen. Het vermengel met andere bindmiddelen of additieven is verboden. Gebruik volgens de
veiligheidsvoorschriften. Voor alle informatie met betrekking tot veiligheid de veiligheidsfiche raadplegen.
Verpakking
In emmers van 15l. De houdbaarheid bij beschutte bewaring is minimum 12 maanden. De emmers altijd luchtdicht afsluiten.
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.
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