
 

P.EP.P.
HECHTINGSBEVORDERAAR VOOR LIJMEN

Gebruiksklare  primer  om  de  hechting  te  bevorderen  van  epoxy-en 
polyurethaanlijmen op keramische ondergrond, zandsteen of  andere 
niet absorberende oppervlakken zoals ijzer, staal of aluminium platen. 

  Technische gegevens

Chemisch-fysische kenmerken (20ºC - 60% R.L.)
uitzicht transparant vloeibaar specifiek gewicht 0,81 g/cm3

Mengverhouding en tijd (20°C - 60% R.L.)

droogtijd 5’ – 10’ verdunning klaar voor gebruik

Technische kenmerken  
rendement 25 - 35 m²/lt gebruikstemperatuur  van +5°C tot +35°C

Bewaren  & Etiket

bewaartermijn onder originele 
gesloten verpakking op 
kamertemperatuur

12 maanden gevarensymbool F

reinigen gereedschap meteen na gebruik reinigen met Solvente A

beschikbare verpakkingen bidons van 5 liter flessen van 1 liter

Gebruiksaanwijzingen
Ondergrond.

Reinig het te behandelen oppervlak met een geschikt detergent. Verwijder alle resten van 
eerdere behandelingen en loskomende delen. Laat volledig drogen. 

Aanbrengen.

Breng met een katoenen doek  in P.EP.P. gedrenkt een dunne laag aan van het product.  
Let op dat het hele oppervlak zorgvuldig bestreken is, laat geen delen onbehandeld.
Een overvloedige hoeveelheid aanbrengen, leidt tot negatieve resultaten.
Het plaatsen van parket  met epoxy-  of polyurethaanlijmen is mogelijk  na de complete 
verdamping van de solventen (5’-10’).

Nota’s

 P.EP.P.-bevorderaar  kan ook gebruikt  worden om de epoxy-/polyurethaanlijmen zoals 
Tovcol  TA,  Tovcol  TP2C,  Tovcol  Light of  andere  vergelijkbare  epoxyproducten  te 
verdunnen. 

 Geschikt bij aanwezigheid van vloerverwarmingssystemen 
 Het is niet meer mogelijk P.EP.P.-vlekken te verwijderen op glas en glazen oppervlakken.

Normen referenties
UNI 11371  –  Houten  en  parketvloeren  ondergronden -  Eigenschappen  en 
prestatiekarakteristieken 
UNI 10329 – Plaatsen vloerbedekking. Meting vochtigheidsgehalte in  beton of  gelijkaardige 
ondergronden.
UNI 10827 – Ondergronden – Houten vloerbedekkingen – Omschrijvingen van de mechanische 
weerstand aan de krachten parallel aan de onderstructuur 

Veiligheidsnormen
ENKEL VOOR PROFESSIONELEN. Respecteer de aanbevelingen vermeld op de etiketten 
en consulteer de veiligheidsfiches voor gebruik.

Afval
Lege verpakkingen en overschotten van producten deponeren conform de geldende wetgeving.

WAARSCHUWING: de informatie vermeld in deze technische fiche is enkel ter advisering en maakt geen aanspraak 
op  onze  verantwoordelijkheid.  Pas  het  gebruik  van  onze  producten  aan  aan  de  omgevingsfactoren  en  de  te 
behandelen materialen. REV.3  18-07-2013  Deze technische fiche vervangt  alle vorige. 
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