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Productomschrijving
Zettex Primer Z-05 is een primer op basis van polyurethaan en oplosmiddelen voor een optimale hechting van
Zettex MS 60 op poreuze ondergronden. Verbetert de hechting van Zettex MS 60 en verduurzaamt het houten
regelwerk waarop de gevelbeplating wordt verlijmd. Geeft stootvoegen tussen de beplating een fraaie zwarte
afwerking. Verbetert de hechting van Zettex MS 60 op cementgebonden gevelbeplating.
Materiaal
Polyurethane
Voordelen
• Geeft stootvoegen tussen de beplating een fraaie zwarte afwerking.
• Verbetert de hechting van Zettex MS 60 op cementgebonden gevelbeplating.
Applicaties
Zettex Primer Z-05 kan worden gebruikt voor metselwerk, hout en beton.
Voorbehandeling raamwerk
Breng Zettex Primer Z-05 aan in één ondoorzichtige laag en laat deze ten minste 1 uur drogen. Het vochtgehalte
van het houten raamwerk mag niet hoger zijn dan 18%!
Tape aanbrengen
Breng de Zettex Fixeerband aan wanneer Zettex Primer Z-05 volledig is uitgehard (1 tot 24 uur) in een verticale,
continue lijn. Stevig aandrukken en met een scherp mes snijden. Verwijder nog niet het afdekpapier van de
Zettex Fixeerband.
Voorbehandeling plaatwerk
Gebruik Zettex Profireiniger om de achterkant van de plaat bij de hechtingsplaats te reinigen. Grondig reinigen
met de Zettex Witte of Bonte tricot doeken.
Plaatlijm aanbrengen
Breng Zettex MS 60 alleen aan met de meegeleverde afsluitbare tuit naast de Zettex Fixeerband.
Plaat bevestigen
Verwijder nu het afdekpapier van de Zettex Fixeerband. Breng de plaat aan binnen een tijdsbestek van 10
minuten na het verwijderen van het afdekpapier. Als de plaat de Zettex Fixeerband eenmaal heft aangeraakt,
zijn geen aanpassingen meer mogelijk. Wanneer de plaat in de juiste stand is geplaatst, drukt u deze stevig
aan. Handen kunnen tenslotte gereinigd worden met de Zettex Cleaning Wipes.
Leveringsvorm
Blik 1 L
Kleur
Zwart en Transparant
Veiligheidsaanbevelingen
Zie veiligheidsinformatieblad
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Houdbaarheid
Bewaren bij een temperatuur tussen +5 °C en +25 °C in de schaduw. Houdbaarheid van Zettex Primer Z-05 is
12 maanden indien bewaard zoals aanbevolen, in ongeopende, originele verpakking.
Eigenschappen

Specificaties

Applicatie temperatuur

+0 tot +35℃

Dichtheid

1.35 g/ml

Vorstbestendigheid gedurende transport

Tot -15 ℃

2/2

