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DisboADD 901 1K-PU-Primer
Hechtprimer voor DisboFLOOR 304 en DisboFLOOR 305

Materiaal

Hechtprimer voor DisboFLOOR 304 en DisboFLOOR 305. DisboAdd 901 wordt toegepast op
draagkrachtige PU-coatings en op niet zuigende aansluitingen van bijv. staal, aluminium, PVC of
polyester.

Toepassing

■ sneldrogend
■ eenvoudig te verwerken
■ direct klaar voor gebruik

Eigenschappen

1K-polyurethaanhars met speciale hechtadditieven in oplosmiddelMateriaalbasis

1 liter metalen verpakkingVerpakking

bruin-transparantKleur

■ Soortelijke massa: 0,93 g/cm³Technische eigenschappen

Verwerking

Draagkrachtige PU-coatinglagen en aansluitingen van bijvoorbeeld staal, edelstaal, aluminium, PVC
en polyester. Bij andere ondergronden moet de hechting getest worden.

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.

Geschikte ondergronden

Draagkrachtige PU-coatinglagen grondig reinigen.
Staal, edelstaal, aluminium, PVC en polyester schuren en stof grondig verwijderen.

Voorbereiding van de ondergrond

DisboADD 901 is klaar voor gebruik.Materiaalbereiding

Met een vezelvrije doek gelijkmatig en dun aanbrengen. Bij 20 °C na ca. 20 minuten, niet later dan 6
uur, de volgende PU-coatinglaag aanbrengen.

Verwerkingsmethode

30 - 50 ml/m²Verbruik

Minimaal 8 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De relatieve luchtvochtigheid moet tussen de 35 - 80% liggen. De temperatuur van de ondergrond
moet minimaal 3 °C boven de dauwpunttemperatuur liggen.

Verwerkingsomstandigheden

Direct na gebruik en bij langere werkonderbrekingen met DisboADD 499 Verdünner.Reinigen gereedschap
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Verwijzingen

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: xyleen, hexamethylendiisocyanat, oligomeer, dibutylzinndilauraat, hexamethylendiisocyanaat.
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Veiligheidsvoorschriften (stand
conform laatste uitgave)

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.Afval

Dit product bevat volgend de richtlijn 2004/42/EG <750 g/l VOS.EU-grenswaarde VOS

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch
informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI
worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Technisch advies

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Servicecentrum

Technisch informatieblad901 · Edition: februari 2021
Deze Technische Informatie werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze
Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke
omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. Technisch advies: In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met
hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

DAW Nederland B.V. · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.dawnederland.nl · email info@dawnederland.nl
DAW Belgium BVBA/SPRL · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon +32 11 60 56 30 · Fax +32 11 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be


