VALCKE

BOUWSPECIALITEITEN

ARDOCOLOR PRIMCOAT

Primer, verdunningshars voor ARDOCOLOR 2
Productinformatieblad 25.06.2012

Beschrijving

Opslag en houdbaarheid

ARDOCOLOR PRIMCOAT is een gemodiﬁceerd hars dat
werkt als verharder en aanhechtingsverbeteraar. Het product
wordt enkel en alleen gebruikt in combinatie met
ARDOCOLOR 2, onze renovatiecoating voor daken.

Bij een droge, tegen vocht en vorst beschermde opslag in de
originele verpakking. Opslag vermijden bij temperaturen
>30°C. Minimaal 24 maanden houdbaar.

Toepassingen
ARDOCOLOR PRIMCOAT wordt, bij de toepassing van
ARDOCOLOR 2, zuiver of gemengd met
ARDOCOLOR 2, aangebracht als voorbehandelinglaag.

Technische gegevens
Aspect :
Soortelijk gewicht :
Type grondstoﬀen :
Oplosmiddel :

melkachtig wit, dunvloeibaar
+/-1,0
gemodi�ceerde acrylaten
water

Verwerking
Voorbereiding
ARDOCOLOR PRIMCOAT enkel aanbrengen op gereinigde en
zuivere daken, vrij van bitumineuze producten en alle twijfelachtige en loszittende bestaande veragen, met een conform
ontwerpconcept, en voor zover deze nog toereikend zijn voor
beschildering. Voor het reinigen van de daken wordt gebruik
gemaakt van onze reinigingsproducten Ontmosser Mega,
volgens de gebruiksaanwijzing omschreven in hun respectievelijke
technische ﬁches. Nadat het dak gereinigd en voldoende droog is,
wordt het dak voorbehandeld met ARDOCOLOR PRIMCOAT,
volgens een van de hieronder vermelde werkmethodes,
alvorens het dak te schilderen met ARDOCOLOR 2.

Verpakking
Bus 10 L

Opmerking
De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze
beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen
enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van
onzentwege. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze
producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden
gesteld door eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van
twijfel gelieve ons te raadplegen.
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Werkmethode
Ardocolor Primcoat als voorbehandelingslaag. Het product
onverdund aanbrengen met de borstel, de rol of het airless
spuitpistool. Vereiste spuitkop 19/30. Er voor zorgen dat de
zijkanten van de leien voldoende met product worden bedekt.
Zodra de ARDOCOLOR PRIMCOAT transparant is gedroogd,
afwerken met twee lagen ARDOCOLOR volgens de werkmethode
beschreven in de technische ﬁche van dit product. Ardocolor
Primcoat gemengd met Ardocolor 2, als voorbehandelingslaag
Maak een mengsel van 20 kg ARDOCOLOR 2 en 10 liter ARDOCOLOR PRIMCOAT. Bij het mengen van deze producten wordt de
ARDOCOLOR PRIMCOAT toegevoegd aan de ARDOCOLOR en
draagt men er zorg voor om tijdens het mengen luchtinslag te
vermijden. Het mengsel aanbrengen met de borstel, de rol of het
airless spuitpistool. Vereiste spuitkop 19/30. Er voor zorgen dat de
zijkanten van de leien voldoende met product worden bedekt.
Zodra deze voorbehandelingslaag voldoende droog is, met
inachtname van een minimum tussentijd van 2 uur, wordt een
afwerkingslaag ARDOCOLOR 2 geplaatst volgens de werkmethode
beschreven in de technische ﬁche van dit product.

Verbruik
Onverdunde voorbehandelingslaag +/- 0,2 ltr/m²
Gemengd met ARDOCOLOR 2 +/- 0,3 kg/m²
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