
P.T.B.-PRIMER PU

Toepassingsgebied
Als grondlaag voor beton, chape en hechtende dekvloeren, alvorens P.T.B.-
FLOORCOATING toe te passen.

Producteigenschappen
- Een ééncomponent polyurethaanprimer met goede impregnatie eigenschap-

pen, geschikt voor zuigende ondergronden. 
- Kleurloos.
- Sneldrogend.

Eisen aan de ondergrond
De ondergrond moet voldoende droog zijn en volledig uitgehard. In principe 
moet een betonvloer 8 tot 12 weken oud zijn. Er wordt steeds gewerkt op een 
stabiele, zuivere, gezonde, stof- en olievrije ondergrond die vrij is van losse delen. 
Kalkuitbloedingen dienen verwijderd. Olievlekken die diep in de vloer gedrongen 
zijn kunnen terug naar het oppervlak migreren en hechtingsverlies veroorzaken. 
Vloeren die regelmatig geschuurd worden met oliebevattende zeep grondig schu-
ren met een hete soda oplossing.
Niet geschikte ondergronden zijn ondergronden die onderhevig kunnen zijn aan 
opstijgend vocht, polybeton, en beton die behandeld is met curing compound. 

+35°

+10°

Mengverhouding Verbruik Verpakking

Onverdund ± 0,150 à 0,500 L/m2 volgens de 
porositeit van de ondergrond

2,5 L - verkocht als 1 pakket, samen met 1 bus P.T.B.-FLOOR-
COATING, 1 bus P.T.B.-FLOORCOATING THINNER en 2 verfrollen

Kleur Droogtijd Gebruikstemperatuur

Kleurloos ± 1 uur + 10°C tot + 35°C

[ Gebruiksklare, sneldrogende 
primer voor P.T.B.-FLOORCOATING
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Als grondlaag voor beton, chape en hechtende dekvloeren, alvorens P.T.B.-



Verwerking
- Aanbrengen met borstel of rol, solvent-resistent.
- P.T.B.-PRIMER PU is laag visceus en verzadigt gemakkellijk de porïen. Bij 

minder poreuze ondergronden slechts weinig primer aanbrengen (dikke 
lagen vermijden). 

- De primerlaag is kleefvrij na 1 tot 4 uur. Binnen maximaal 48 uur dient het 
oppervlak bedekt met P.T.B.-FLOORCOATING.

- Materiaal kan gereinigd worden met P.T.B.-FLOORCOATING THINNER.
Opmerkingen

- De temperatuur van het oppervlak moet minstens 3°C hoger zijn dan het 
dauwpunt. Er mag geen condensatie optreden.

- De omgevingstemperatuur moet hoger zijn dan +10°C en de relatieve 
luchtvochtigheid moet lager zijn dan 85%.

- Er dient een goede verluchting en ventilatie te zijn. P.T.B.-PRIMER PU bevat 
aromatische koolwaterstoffen. VOC-waarde: 571 g/l.

Verpakking
Bussen van 2,5 L, verkocht als 1 pakket, samen met 1 bus P.T.B.-
FLOORCOATING, 1 bus P.T.B.-FLOORCOATING THINNER en 2 solvent-
resistente rolborstels. De houdbaarheid bedraagt 1 jaar in de originele, 
ongeopende verpakking in een droge ruimte bij een temperatuur tussen 
-20°C en + 40°C.

P.T.B.-PRIMER PU
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(aanbrengen en drogen)

P.T.B.-COMPAKTUNA®

Industriepark - Zwijnaarde 6
9052 Gent - België
Tel.: +32 9 221 11 16
Fax.: +32 9 221 85 01
RPR Gent RPM
E-mail: info@compaktuna.be
Website: www.compaktuna.be
Ons groen nummer: 0800/92279

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan 
voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie 
dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze 
producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig 
opvallende plaats. Vraag steeds de technische � che van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze “Technische 
Dienst”. Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. 

BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF is EN ISO 9001 gecertifi ceerd.Certifi caat: BE 04/01432


