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Renko UNIPRIMER 2-K 2015
Watergedragen epoxy-hechtingsprimer voor niet zuigende ondergrond voor binnen
en buitengebruik.

Renko UNIPRIMER 2-K 2015

wordt aangewend als hechtingsprimer op niet poreuze
ondergrond en is opgebouwd uit een 2K- epoxyhars op waterbasis.

Technische gegevens
Vlampunt
Glans
Vaste stof
Droogtijden
Soortelijk gewicht
Rendement
Bindmiddel
Pigment
Drooglaagdikte
VOS gehalte*
Oplosmiddel
Overschilderbaar na

Richtlijnen

Verwerkingscondities
Reiniging

 100° C
10,9 % Gardner 60°
Mat
Ca. 63,4 % in gewicht
Ca. 40 % in volume
20° C 65 % RV : stofdroog : ca. 3 h
Ca. 1,10 g/cm³ +/- 0,10
Ca. 6 m² / liter (120-160g/m²) kwast . Airless verbruik +30%
2K epoxyhars
R. titaanoxide
+/- 35µm/100g/m²
Categorie A/j : 90 g / liter
Wettelijke grenswaarde 140g /liter (2010)
Water
6 uur watergedragen / 18 uur solventgedragen afwerking
Lagere temperaturen impliceren een langere droogtijd
Dient in alle gevallen overschilderd te worden binnen 72 uur
Rolborstel : max. verdunning : onverdund
Kwast : max. verdunning : onverdund
Airless : nozzle 0,016-0,018 inch (>50bar)
Niet gebruiken onder 10° C of boven 25°C
Relatieve luchtvochtigheid niet boven 80%
Gereedschap reinigen met water/zeepoplossing

Verwerking
Geschikte ondergronden : poreus/niet poreus, hard, tegels, pu-afwerkingen, epoxy-afwerkingen,
polyester, verzinkt staal, non ferro, PVC mits proefvlak en na specifieke voorbehandeling (opruwing).
Ongeschikte ondergrond : polypropyleen
Ondergrond dient volledig droog, gereinigd en ontvet te zin voor optimale hechting. Indien nodig oude
loszittende verfdelen, vetten, etc verwijderen en herstellen om hechting te bekomen. Verontreiniging
moet middels hogedruk worden verwijderd. Roestige oppervlakken eerst ontroesten.
De harder dient te worden toegevoegd aan de basis en stevig oproeren in een mengverhouding van 1
deel harder op 5 delen basis.
De verwerkingstijd bedraagt 1,5 uur bij 20°C. Na deze tijdspanne het product niet meer verwerken
aangezien er laagdikteverschil en glansverschil kan optreden.
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Veiligheidsvoorschriften
Harder :
R51/53 giftig voor in het water levende organismen
S2 : buiten bereik van kinderen houden
S23 : adem damp en nevel niet in
S26 : aanraking met de ogen : overvloedig spoelen en medische hulp inroepen
S29 : afval niet in de gootsteen gieten
Basis : nvt

Algemeen
1 L verpakking
0,5 L verpakking
5 L verpakking

