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POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL is een bitumineuze primer op basis van 
geoxideerd bitumen en geselecteerde sneldrogende oplosmiddelen.

POLYVER SUPER WHITEPOLYPRIMER HP 45
PROFESSIONAL
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Kwaliteitsgarantie
UNI EN ISO 9001:2008 en
UNI EN ISO 14001:2004

Polyglass is lid van de
Green Building Council
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TECHNISCHE OMSCHRIJVING
POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL is een bitumineuze primer op basis van geoxideerd bitumen en geselecteerde 
sneldrogende oplosmiddelen.
POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL kan ook worden gebruikt als oppervlaktebescherming op betonnen funderingsmuren.

WAAR TOE TE PASSEN
POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL wordt toegepast op elke type ondergrond zoals betonoppervlakken, hout, metaal.

HOE TOE TE PASSEN
POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL kan zowel worden opgespoten als met rol of kwast worden aangebracht.
Beton ondergronden moeten droog, schoon en vrij van olie, stof of oplosmiddelen zijn.
De hoeveelheid te gebruiken materiaal hangt af van de ondergrond en de gewenste laagdikte: normaal gesproken bedraagt 
het gemiddelde verbruik op betonnen ondergronden 200 tot 350 g/m2, maar op metalen of bitumineuze ondergronden kan dit 
teruglopen tot 150 g/m2.
POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL is klaar voor gebruik na omroeren.
De volgende actie voor waterdichting mag alleen worden uitgevoerd als de film droog is en altijd in overeenstemming met de 
weersomstandigheden. De droogtijd bedraagt meestal binnen 1 uur na het aanbrengen, maar kan tot 2-4 uur duren als de 
filmlaag erg dik is, bij lage temperaturen of bij oppervlakken met een lage porositeit.
We raden aan om de eerste laag polymeerbitumen dakbaan aan te brengen als de POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL 
helemaal is opgedroogd; meestal na 12 uur.
Controleer vóór het aanbrengen van de polymeerbitumen dakbanen of de oplosmiddelen volledig zijn verdampt.
Op woongebouwen, voor uitvoering van dakrenovatie, wordt het gebruik van de watergedragen bitumineuze primer                      
Idroprimer aanbevolen.

 VERPAKKING, OPSLAG EN REINIGING GEREEDSCHAP
VERPAKKING Emmer van 20 ltr

OPSLAG
Het product kan worden opgeslagen in gesloten emmers en in een droge ruimte, afgeschermd van UV-stralen, gedurende 
24 maanden.

REINIGING Na gebruik schoonmaken gereedschap met gebruikelijke oplosmiddelen.

PRODUCT EIGENSCHAPPEN
UITERLIJK Vloeistof
KLEUR Zwart
PH BIJ 20 °C Neutraal
SOORTELIJK GEWICHT BIJ 20 °C 0,90 (±0,03) kg/l
VASTE STOF GEHALTE BIJ 130 °C 
NORM EN ISO 3251 47-53%

VERBRUIK IN RELATIE TOT ONDERGROND 200 - 350 g/m2

BREEKPUNT BIJ KOU VAN GEOXIDEERD BITUMEN -10 °C

DROOGTIJD BIJ 20 °C 1-2 uur
VISCOSITEIT DIN 4 BIJ 20 °C - NORM EN ISO 2431 14-20 seconden
PENETRATIE CUP MET BITUMEN BIJ 25 °C 15-25 dmm
AANBRENGTEMPERATUUR +5 °C/+35 °C
VLAMPUNT IN GESLOTEN VAT <23 °C
BITUMEN VERWEKINGSPUNT 85 °C-95 °C
ONTVLAMBAARHEID >200 °C
HOUDBAARHEID IN ORIGINELE EMMER 24 maanden
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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

PRODUCT VOOR
PROFESSIONEEL GEBRUIK

De waarden, informatie 
en  suggesties zijn het                   
resultaat van de ervaringen 
van Polyglass SpA.
Iedereen die POLYPRIMER 
HP 45 PROFESSIONAL                   
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.
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL is licht ontvlambaar. het wordt aanbevolen om het product uit de buurt van vlammen en vonken te bewaren, niet 
te roken, de ophoping van statische ladingen te vermijden en in goed geventileerde ruimtes te werken. Bovendien is het giftig bij inademing en  contact 
met de huid, het kan longschade veroorzaken bij inslikken en het veroorzaakt irritatie van de ogen en de huid. Het kan slaperigheid of duizeligheid                                 
veroorzaken. Tijdens het aanbrengen wordt aanbevolen handschoenen en een veiligheidsbril te dragen en de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor de 
omgang met chemische producten te volgen. In geval van contact met de ogen of met de huid, onmiddellijk wassen met veel water en een arts raadplegen.                            
Bij slechte ventilatie wordt aangeraden het masker met filters te dragen. Vermijd het gebruik in aanwezigheid van zwangere vrouwen.
Bovendien is POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL gevaarlijk voor het watermilieu; het wordt aanbevolen om het product niet in het milieu te gooien.
Voor verdere en volledige informatie over het gebruik van het product wordt aanbevolen de laatste versie van ons veiligheidsinformatieblad te lezen.


