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UREAFLEX FL CLEAR PRIM is een tweecomponenten primer voor betonoppervlakken. 

OMSCHRIJVING 

Op urea gebaseerde primer voor het voorbereiden van 
betonoppervlakken vóór het aanbrengen van Ureaflex coatings. 

VOORDELEN 

Eenvoudig aan te brengen, zelfs in koude omgeving, met een hoge 
hechting van de definitieve coating. 

APPLICATIEVOORSCHRIFTEN 

• Roer component A goed voor gebruik.

• Meng componenten A en B grondig.

• Breng aan op schoon, droog en correct hersteld beton met een
roller.

• Wacht tot de primer minimaal 1 à 2 uur droog is ( afhankelijk van
de temperatuur en vochtigheid), voordat u de coating aanbrengt.

• Als de primer meer dan 48u heeft uitgehard, raden we aan het
oppervlak kort te schuren en opnieuw primer aan te brengen om
de hechting te garanderen.

VOORBEREIDING OPPERVLAK 

• Voor beton: verticuteren of zandstralen; maak het oppervlak
stofvrij met een stofzuiger.

• Gebieden met kuilen, gaatjes, honingraten en / of scheuren
moeten worden voorbereid met epoxy stopverf of reparatiemortel.

TECHNISCHE GEGEVENS 

Vluchtige organische stoffen - 
VOS (g / l) 

Voldoet aan de Europese 
milieuwetgeving 

Viscositeit component A bij 20°C 
(mPa.s) 

222 

Viscositeit component B bij 20°C 
(mPa.s) 

960 

Max. vochtigheid van beton 
tijdens applicatie 

5% 

Aanbrengen coating, afhankelijk 
van de temperatuur 

min. 1-2 u, geen maximum tijd 

Hechting op droog beton (PSI, 
MPa) 

> 434, > 3
(betonbreuk - 2,3 N/mm²)

Dichtheid component A (kg/l) 1,05 

Dichtheid component B (kg/l) 1,15 

VERBRUIK 

± 200 g/m² afhankelijk van de porositeit van het oppervlak. 

VERPAKKING 

± 8 kg per set (A component 4,6 kg, B component 3,5 kg) 

BEWARING 

12 maanden in originele verpakking. Houd originele vaten goed 
gesloten om verontreiniging door vocht te voorkomen. Bewaren op 
een schone en droge plaats tussen 10°C en 30°C. 

VEILIGHEID 

Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. 
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog- en gelaats-
bescherming dragen. 
Bij ontoereikende ventilatie adembescherming 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. 


