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Disbopox 4010 RapidPrimer
Snel uithardend voorstrijkmiddel voor minerale ondergronden,
op basis van transparante 2-componenten epoxyhars

Materiaal

Als voorstrijkmiddel op zowel vers als oud beton met een vochtgehalte van maximaal 6%. Ook op
ondergronden waar later kans bestaat op drukkend of optrekkend vocht.

Toepassing

■ goede uitharding vanaf 8 °C
■ bestand tegen optrekkend vocht
■ als curing compound op vers beton
■ snel beloopbaar, ook bij lage temperaturen

Eigenschappen

2K-epoxyharsMateriaalbasis

10 kg set (massa 6,66 kg, verharder 3,34 kg)
Informeer bij het bestellen naar de minimale afnamehoeveelheid en levertijd.

Verpakking

TransparantKleur

Koel en droog bewaren.
In originele, gesloten verpakking bij 20 °C 12 maanden houdbaar. Bij opslag onder lagere
temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Opslag

■ Soortelijke massa: ca. 1,1 g/cm3 

■ Drogelaagdikte: ca. 90 µm /100 g/m2 

■ Drukvastheid: 60 - 90 N/mm2 

■ Viscositeit: ca. 1000 mPas
■ Buig-treksterkte: > 30 N/mm2 

Technische eigenschappen

Verwerking

Beton en cementdeklagen. De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen
die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop
geen hechting wordt verkregen. De drukvastheid van de ondergrond moet > 25 N/mm2 bedragen. Op
cementhoudende reparaties met kunststoftoeslagstoffen moet de hechting middels een proefvlak
vooraf getest worden.
De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste 1,5 N/mm², waarbij de laagste
waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm². Het vochtgehalte in een cementgebonden ondergrond mag
niet meer bedragen dan 6 gew.%.

Geschikte ondergronden

Minerale ondergronden voorbehandelen door middel van stofarm kogelstralen. De ondergrond moet
na het stralen een oppervlakteruwheid vergelijkbaar met schuurpapier korrel P100 hebben. Schuren is
alleen geschikt voor kleine oppervlakken zoals randen. Met uitzondering van slechthechtende 1K- en
2K-verflagen; deze geheel verwijderen door middel van diamantschuren, vervolgens het oppervlak
stofarm stralen.

Voorbereiding van de ondergrond

Eerst de massa doorroeren en daarna de verharder toevoegen en met een langzaamdraaiend
roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa ontstaat. Overgieten in een
schone bus en nogmaals grondig doormengen tot een egaal mengsel is verkregen.

Gereedmaken van het materiaal

Massa (A) : verharder (B) = 2 : 1 gewichtsdelenMengverhouding

Materiaal aanbrengen met behulp van rubber trekker en nylonroller.Verwerkingsmethode
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Grondlaag
Zuigende minerale ondergronden poriënvullend voorstrijken met Disbopox 4010 RapidPrimer.
Gemengd materiaal op de vloer gieten en met een rubberen trekker gelijkmatig verdelen en goed
doorrollen met een kortharige nylonroller. De nog natte laag altijd afzanden met Disboxid 942
Mischquarz (0,2 - 0,4 mm) of Disboxid Einstreuquarz (0,4 - 0,8 mm). Bij sterk zuigende ondergronden
kan een tweede grondlaag noodzakelijk zijn.

Curing compound op vers beton
De betonnen ondergrond met WC-factor < 0,5 mag matvochtig zijn, er mag geen waterfilm op het
oppervlak aanwezig zijn. 
Het verse beton poriënvullend voorstrijken met Disbopox 4010 RapidPrimer zoals beschreven bij
Grondlaag. Na uitharding van de eerste laag moet er een tweede laag Disbopox 4010 RapidPrimer
aangebracht worden, ook deze laag instrooien met Disboxid 942 Mischquarz (0,2 - 0,4 mm) of
Disboxid Einstreuquarz (0,4 - 0,8 mm).

Opbouw van het verfsysteem

ca. 400 - 500 g/m2

Het betreft hier een indicatie, exact verbruik vaststellen door een proef op het object.
Verbruik

Bij 8°C en 75% relatieve luchtvochtigheid ca. 20 minuten. Bij 23°C en 85% relatieve luchtvochtigheid
ca. 15 minuten.

Verwerkingstijd

Minimaal 8°C en maximaal 25°C voor omgeving en ondergrond.
De materiaaltemperatuur moet 15°C - 25°C zijn. De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan
85% bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt
liggen.

Verwerkingsomstandigheden

De wachttijd tussen de arbeidsgangen:
bij 8°C minimaal 6 uur - maximaal 24 uur
bij 16°C minimaal 3 uur - maximaal 16 uur
bij 25°C minimaal 1 uur - maximaal 12 uur

Wachttijd

Bij 16°C en 80% relatieve luchtvochtigheid te belopen na ca. 3 uur en na 6 uur mechanisch te
belasten. Tijdens het uitharden het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het
oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen. Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.

Droogtijd

Gereedschap direct na het gebruik en bij langere werkonderbrekingen reinigen met Disboxid 419
Verdünner.

Reinigen gereedschap

Verwijzingen

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Veiligheidsvoorschriften (stand
conform laatste uitgave)

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.Afval

De grenswaarde van dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 55 g/l VOS.EU-grenswaarde VOS
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