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IDROPRIMER is een bitumineuze primer op waterbasis met geselecteerde bitumen. 
In vergelijking met de gebruikelijke primers op basis van oplosmiddelen, heeft 
IDROPRIMER het voordeel dat het niet ontvlambaar en reukloos is.
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IDROPRIMER

Polyglass is lid van de
Green Building Council

Kwaliteitsgarantie
UNI EN ISO 9001:2008 and
UNI EN ISO 14001:2004
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POLYGLASS SPA
Registered Office: Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

Head Office: Via Giorgio Squinzi, 2 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy
Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - www.polyglass.com - info@polyglass.it

TECHNISCHE OMSCHRIJVING
IDROPRIMER is een sneldrogende bitumineuze primer op waterbasis met geselecteerde bitumen.
In vergelijking met de gebruikelijke primers op basis van oplosmiddelen, heeft IDROPRIMER het voordeel dat het niet ontvlambaar 
en reukloos is.
IDROPRIMER is een zeer vloeibaar product met uitstekende hechtingseigenschappen op alle ondergronden.

WAAR TOE TE PASSEN
IDROPRIMER wordt aanbevolen als hechtprimer om stof te binden vóór het aanbrengen van de polymeerbitumen dakbanen en 
van vloeibare bitumineuze waterdichting.
IDROPRIMER kan ook toegepast worden als hechtprimer voor waterdichtingswerken op bestaande membranen met minerale 
afwerking.

HOE TOE TE PASSEN
Dit type primer is klaar voor gebruik na omroeren. IDROPRIMER kan zowel opgespoten als met roller of kwast worden aangebracht 
op droge en schone olievrije oppervlakken.
De primer niet aanbrengen bij een temperatuur lager dan +5 °C, of in geval van dreigende regen die het product zou
kunnen doen wegspoelen.
IDROPRIMER is niet bestand tegen vorst.
De droogtijd is afhankelijk van de materiaaldikte en van het type ondergrond; de droogtijd kan oplopen tot 8 uur bij grote 
hoeveelheid materiaal, hoge luchtvochtigheid, lage temperatuur of weinig absorberende oppervlakken.

VERPAKKING, OPSLAG EN REINIGING GEREEDSCHAP
VERPAKKING Emmer van 5, 20 ltr

HOUDBAARHEID Het product kan worden opgeslagen in gesloten emmers en in een droge ruimte, afgeschermd van UV-stralen, 
gedurende 24 maanden. Het is niet bestand tegen vorst.

REINIGING Na gebruik schoonmaken gereedschap met gebruikelijke oplosmiddelen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
UITERLIJK Vloeibaar
KLEUR Bruin
PH BIJ 20 °C 8 - 11
SOORTELIJK GEWICHT BIJ 20 °C - EN ISO 
2811-1 1,02 (±0,03) kg/l

VASTE STOF GEHALTE BIJ 130 °C - EN ISO 3251 32 - 36%
VISCOSITEIT DIN 4 BIJ 20 °C - EN ISO 2431 18’’ - 26’’

ONTVLAMBAARHEID Niet ontvlambaar
DROOGTIJD 20 °C 4 - 6 uur
VERBRUIK IN RELATIE TOT ONDERGROND 200-300 g/m2

HOUDBAARHEID IN ORIGINELE EMMER 12 maanden
VOC GEHALTE VAN PRODUCT KLAAR VOOR
GEBRUIK (EUROPEAN DIRECTIVE 2004/42/EC):
LIMIETWAARDE:

0 g/l
30 g/l

VEILIGHEIDSNORMEN
Zie veiligheidsgegevens
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PRODUCT VOOR
PROFESSIONEEL GEBRUIK

De waarden, informatie 
en  suggesties zijn het                   
resultaat van de ervaringen 
van Polyglass SpA.
Iedereen die IDROPRIMER                   
gebruikt, moet ervoor 
zorgen dat het product 
geschikt is voor het 
specifieke gebruik en de 
specifieke toepassing.
De installateur is in 
ieder geval als enige                     
verantwoordelijk voor 
de juiste toepassing en 
dus voor alle gevolgen 
die uit deze toepassing                  
voortvloeien.
Raadpleeg altijd onze 
laatste versie van het 
technische infoblad op 
onze site:
www.polyglass.com.

Voor verdere informatie, 
neem aub contact op met 
onze           technische 
dienst.

Polyglass SpA behoudt 
zich het recht voor om 
zonder voorafgaande 
kennisgeving het technische 
infoblad aan te passen 
aan de noodzaak om het 
product te verbeteren.


