Kold bituminøs primer emulsion
Beskrivelse
u DERBIPRIMER E er en kold bituminøs emulsions primer, passende for optimal vedhæftning
af bituminøse tagmembraner og bitumen-baserede tagprodukter på håndtørre porøse
eller absorberende overflader.
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Miljøvenlig og sikker at bruge
Vandbaseret asfaltemulsion, indeholder således ingen opløsningsmidler (VOC)
Optimal vedhæftning på vandtætningsmembraner
Kan påføres på let fugtige overflader
Kan anvendes på alle overflader
Klar til brug efter tilsætning af 4 liter vand
Kort tørretid
Efter påføring af DERBIPRIMER E, kan man arbejde på en støvfri og ren overflade.

Anvendelse
Forbrug: fortyndet med vand forbedres indtrængning og vedhæftning betydeligt
- På beton, metal, træ eller gammel tagdækning:
		 fortyndes med 20% (20 liter + 4 liter vand)
- På murværk eller ubeskyttet isolering:
		 fortyndes med 40% (20 liter + 8 liter vand)
Forbrug efter fortynding: fra 0,2 til 0,5 l/m2 alt efter overfladens beskaffenhed
Udstyr:
- pensel eller rulle
- Lavtryks sprøjtepistol med sprøjtedyse 18/50
Påføring og overflade temperatur: min. 5 ° C, men ikke i vådt vejr
Rengøring:
- nyt påført produkt: med vand
- For hærdede produkter, brug produktet Derbiclean NT
Tørretid: 		 1 - 3 timer, alt efter klimatiske forhold og overfladens beskaffenhed

Dette dokument annullerer og erstatter alle tidligere offentliggjorte dokumenter.
Alle anførte værdier er nominelle og underlagt normale produktions tolerancer.

Emballage
Spand:

20 l med yderligere plads til fortynding med 4 liter vand

Tekniske data
Densitet: 			
Faststofindhold: 		
Flammepunkt: 		

1,0 kg/ltr.
60%
ikke relevant (vandbaseret)

Opbevaring
Holdbarhed i uåbnede lufttætte spande: 12 måneder, hvis de opbevares i lokaler, hvor
temperaturen er højere end 10° C.
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Brugsanvisning
A/ Klargøring af overfladen
• Fej overfladen ren for at fjerne alle løse genstande og

A

overflødige materialer.

• Foretag de nødvendige reparationer på den gamle

tagmembran ved hjælp af en gasbrænder eller
DERBIMASTIC S.
• Hvis det afsluttende lag skal belægges eller males, skal
alle spor af mos fjernes.

B/ Påfør DERBIPRIMER E

• Metaloverflader skal være tørre og fedtfri inden priming.
• Fortrinsvis på tørre underlag. Absorberende overflader må være let fugtige,

men ikke våde.

• Ved påføring med en pensel, rulle eller lavtryks sprøjtepistol med sprøjtedyse

B

18/50 kan DERBIPRIMER E anvendes på:
- Beton, murværk, cement, fiber-cement og cellebeton
- Træpaneler, bortset fra spånplade og krydsfinér
- Gamle bituminøse membraner
- Absorberende overflader, inden påsvejsning af tagdækningsprodukter
- jorddækkende konstruktioner og fundamenter, som vandafvisende lag
- Metalplade og alle former for metal profiler. Overfladen skal være fedtfri
inden påføring.

• Eventuelt overskydende materiale skal altid fjernes.
• Arbejdet må ikke udføres i regnvejr.

