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Solvent houdende epoxy primer voor UREASPRAY op beton. 

SAMENSTELLING 

Solvent houdende epoxy primer voor UREASPRAY, bestaande uit 2 
componenten. 

EIGENSCHAPPEN 

Zéér goede hechting op proper, droog en stofvrij beton. De 
ideale primer voor toepassing van UREASPRAY 400 op beton. 

TOEPASSING 

• Meng beide componenten intens.

• Breng het met een roller of een spraytoestel aan op propere en 
goed voorbereide beton.

• Wacht minstens 2 tot 6 uur, afhankelijk van de temperatuur, 
alvorens UREASPRAY 400 aan te brengen.

• Breng de UREASPRAY 400 aan met een verwarmde hoge druk 2 
componenten spuitmachine.

TECHNISCHE GEGEVENS 

Uitzicht component A Rode vloeistof 

Uitzicht component B Gele vloeistof 

Pot-life (20°C) 30 à 45 minuten 

Uithardingstijd 3 tot 12 uur, afhankelijk van de 
temperatuur 

Reiniging Niet uitgehard materiaal kan met 
EPOXCLEAN verwijderd worden 

Hechting op droge beton >3N/mm² (breuk in beton)

Hechting op natte beton > 2N/mm² (NBN EN 1542)

VERBRUIK 

± 250 g/m² afhankelijk van de porositeit van het oppervlak. 

BELANGRIJKE OPMERKING 

Dit product mag niet in aanraking komen met water 

VERPAKKING 

Standaardverpakking: 

 Set van 5kg

 Set van 10kg

BEWARING 

12 maanden in originele ongeopende verpakking. Bewaar op een 
propere en droge plaats tussen 10 en 30°C. 

VEILIGHEID 

Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. 
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog- en gelaats-
bescherming dragen. 
Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende 
een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; 
blijven spoelen. 
Bij contact met de huid of het haar: verontreinigde kleding onmiddellijk 
uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. 
Lees ook de informatie op het MSDS. 




