
P.T.B.-PRIMER [ Gebruiksklaar voorstrijkmiddel

Toepassing
Gebruiksklaar, kleurloos voorstrijkmiddel voor wand, vloer en plafond. P.T.B.-PRIMER 
vermindert de porositeit en verstevigt de ondergrond. Geschikte ondergronden 
zijn: cementeringen, baksteen, gipspleister, gipsplaten, gipsblokken, beton, enz. 
P.T.B.-PRIMER kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.

Gebruiksaanwijzing
P.T.B.-PRIMER wordt steeds op een poreuze, zuivere, gezonde, stof- en olievrije 
ondergrond aangebracht. Schudden voor gebruik.
P.T.B.-PRIMER wordt rijkelijk met de borstel of rol onverdund aangebracht. Sterk 
zuigende ondergronden (zoals cellenbeton, gipspleisters, enz.) tweemaal behandelen.
Droogtijd: ± 2 à 3 uur.

Speciale toepassingen
P.T.B.-PRIMER kan ook gebruikt worden om de eigenschappen van mortel 
te verbeteren op het vlak van aanhechting, elasticiteit, waterdichtheid, 
schimmelwering, enz. Daarvoor zal men het aanmaakwater vervangen door hetzij 
zuivere P.T.B.-PRIMER, hetzij door 1 volumedeel P.T.B.-PRIMER voor 1 volumedeel 
water.
P.T.B.-PRIMER kan als grondlaag - op de kleefzijde - gebruikt worden om bepaalde 
soorten natuursteen (bv. witte marmer) te beschermen tegen vlekvorming, toe te 
passen in 1 of 2 lagen. Het is wenselijk om een proef te doen.

Opmerkingen
- Het gereedschap wordt onmiddellijk na het gebruik met water gereinigd.
- Niet verwerken bij een temperatuur lager dan + 5°C of toepassen op een 

ondergrond waarvan de temperatuur lager is dan + 5°C.
- Droog en vorstvrij bewaren.

Mengverhouding Verbruik Verpakking

Onverdund ± 0,050 à 0,150 L / m², volgens de porositeit 
van de ondergrond

1 L (12 st/karton), 5L

Kleur Droogtijd Gebruikstemperatuur

Wordt kleurloos na aanbrengen ± 2 à 3 uur + 5°C tot + 30°C

+30°

+5°
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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. 
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