Technische data – Hechtprimer NP2
No. Wonderboard. 1055.30.0
Technische gegevens
Reinigen
Materiaal: Direct na gebruik met terpentine of M.E.K
Handen: Met Handenreiniger en/of water en zeep.

Overzicht

Basis

Silanen

Droge stof gehalte

%

2

Dichtheid

g/ml

Droogtijd

min

23°C/55%RV

10

Open tijd

uur

23°C/55%RV

24

Vlampunt

°C

12

Viscositeit

mPas

10

Verbruik

ml/m²

50-100

0,81

Omschrijving
Hechtprimer NP2 is speciaal ontwikkeld als hechtingspromotor,
voor afdichtingskit en constructie- of montagelijm, op basis van
MS-Polymer ® - en siliconen technologie, op niet poreuze
ondergronden.
Eigenschappen
Hechtprimer NP2 wordt toegepast, om op die ondergronden
waarop de kit zelf niet voldoende hecht een schakel te vormen
tussen kit en ondergrond, teneinde de hechting te verbeteren.
Toepassing
• In het algemeen verbetert Hechtprimer NP2 de hechting op niet
poreuze ondergronden zoals diverse kunststoffen, metaal, dubbel
hard gebakken tegels, zuurvaste, speciaal verdichte tegels etc.
Hechtvlakken dienen droog, schoon en draagkrachtig te zijn.
• Hechtprimer NP2 wordt aangebracht door middel van een kwast.
Gelijkmatig in dunne laag aanbrengen.

Beperkingen
Niet geschikt voor o.a. continue onder water toepassing.
Niet geschikt voor o.a. PE, PP, teflon, neopreen en bitumineuze
ondergronden, ondergrond altijd op hechting testen!.
Hechtprimer NP2 kan na verloop van tijd donker verkleuren.
Veiligheid algemeen
Langdurig contact met de huid voorkomen. Wanneer niet uitgehard
materiaal in de ogen komt, deze met veel water uitspoelen en
raadpleeg
een arts. Een product veiligheidsinformatieblad is op verzoek
beschikbaar.
Garantie
De leverancier garandeert dat haar product, binnen de
houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties.
De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen
bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden.
In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei
gevolgschade.
Aansprakelijkheid
De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring
en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid
in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen
testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

Standaard assortiment
Kleur: Transparant
Verpakking: Blikken van 250ml
Houdbaarheid
In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 6
maanden houdbaar na productiedatum.
Applicatiecondities
Aanbrengtemperatuur: +5°C tot +30°C.
Voor gebruik Hechtprimer NP2 goed schudden of mengen.
Hechtvlakken dienen droog, schoon en draagkrachtig te zijn.
Indien het afdichtingsmateriaal niet binnen de maximale droogtijd
kan worden aangebracht, dient opnieuw geprimerd te worden,
waarbij de oud e primerlaag vooraf geschuurd moet worden.
Bij toepassing van Hechtprimer NP2 op lichtgekleurde
ondergronden kan ondanks het feit dat de primer vrijwel blank is,
een donkere kleur optreden. Door afplakken kan men vermijden,
dat de primer naast de voeg wordt aangebracht. Wij adviseren
middels een hechtproef de hechting van de kit onder
praktijkomstandigheden te controleren. Bus na gebruik zo snel
mogelijk sluiten i.v.m. verharden.
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