Levis Expert Floor Primer
“Versterkt
hechting en
duurzaamheid
van de
eindlaag”

Productomschrijving
Transparante, watergedragen tweecomponenten epoxyprimer voor vloeren.
Zorgt voor de hechting van de afwerkingslagen op onbehandelde en geschilderde ondergronden
(beton- en zandcementvloeren).

Toepassing
Toepasbaar op onbehandelde en geschilderde ondergronden (beton- en zandcementvloeren).
Voor gebruik binnen en buiten.
Alleen gebruiken als combinatie van component A met component B.

Eigenschappen
✓
✓
✓
✓

Gemakkelijk aan te brengen
Goed indringend vermogen
Verzekert een goede hechting
Geurarm

Kleur
Transparant

Verpakkingen
0,75l en 2,5l

Verwerking
Niet aanbrengen bij temperaturen lager dan +10°C of te vochtig weer.
Component A en verharder B een aantal minuten goed mengen, bij voorkeur met een mechanische
roerder, vervolgens verdunnen met water (onbehandelde ondergrond: 30%; reeds geschilderd: 10 à
15%) en verder oproeren.
OPGELET: product opgebruiken binnen 1h 30 bij 20°C (1h bij 30°C), daarna wordt het mengsel
hard en kan kwaliteitsproblemen tot gevolg hebben.

Verwerking met borstel of rol.

Reiniging gereedschap
Eerst lauw water, daarna Levis Expert Ontvetter & Borstelreiniger.

Rendement
6 à 9 m²/l per laag
0.75L = ± 6 m² per laag
2.5L = ± 20m² per laag

Droogtijd
Stofdroog: 3 uur
Overschilderbaar: 16 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing
Chape, beton, betontegels, tegelvloeren, zandcementvloeren.

Voorbereiding ondergrond
Ondergrond dient gezond, hard, coherent (losse delen verwijderen), zuiver, droog en ontvet te
zijn.
Altijd grondig reinigen met Levis Expert Floor Cleaner, overvloedig naspoelen met water en
volledig laten drogen (min. 1 dag).
Zich vergewissen van de afwezigheid van opstijgend grondvocht. De voegen herstellen indien
nodig.
Vervolgens 1 laag Levis Expert Floor Primer aanbrengen.

Afwerking
Binnen de 3 dagen afwerken met 2 lagen Levis Expert Floor Regular voor normale belasting of Levis
Expert Floor Extra Resist voor zware belasting (bijv. in garages).

Veiligheid en bewaring
Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor ogen en gezicht.

VOS gehalte
Dit product bevat maximaal 140 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/j): 140 g/l
(2010).

Bewaring
Verpakking na gebruik goed sluiten en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 4-3-2021, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op
eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik
van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.
Voor verder advies : tel. +32 (0)800.24.111
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer : +32 (0)70.245.245
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