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Prep PE/PP
HECHTINGSVERBETERAAR VOOR PE EN PP ONDERGRONDEN

VOORDELEN

- Verbeterd hechting

- Sneldrogend

- Één stapsvoorbereiding

- Verbeterd hechting

- Sneldrogend

- Één stapsvoorbereiding

PRODUIT 

Bostik Prep PE/PP is een voorbehandelingsmiddel ter

verbetering van de hechting van diverse specifieke Bostik

Silyl Modified Polymer gebaseerde producten waarmee

plastic substraten verlijmd of afgedicht worden

TOEPASSINGEN 

Voorbehandeling van kunststof, in het bijzonder PE en PP.

EIGENSCHAPPEN 

- Sneldrogend: ongeveer 15 minuten.

- Eenvoudige en direct verwerkbaar.

- Laag verbruik.

VERWERKING

De ondergronden moeten schoon, droog en vrij van stof en

vet zijn. De verpakking goed gesloten houden tot het

moment van gebruik. Gebruik geen Prep PE/PP rechtstreeks

vanuit de verpakking. Prep PE/PP moet in een dunne laag

worden aangebracht met behulp van een kwast, borstel of

pluisvrije doek. Na een droogtijd van ongeveer 15 minuten

kan er afgedicht of verlijmd worden. De beste resultaten

worden verkregen wanneer er binnen 4 uur na het

aanbrengen van de primer afgedicht of verlijmd wordt.

Breng daarom niet meer primer aan, dan binnen 4 uur

verwerkt kan worden. Vermijd contact met de reeds

voorbehandelde ondergrond, omdat dit de hechting

negatief kan beïnvloeden. N.B.: We adviseren u om vooraf

altijd op kleine schaal een hechtingstest uit te voeren.

VERBRUIK 

Het verbruik van Prep PE/PP is ongeveer 15m2 per liter.

OPSLAG EN STABILITEIT

Minstens 18 maanden houdbaar in niet-geopende originele

verpakking onder droge condities bij temperaturen van +5°C

tot +30°C.

INFORMATIE AANVRAAG 

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com

verkrijgbaar.

INFORMATIE AANVRAAG
Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com

verkrijgbaar.
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Technische kenmerken

Vaste stofgehalte: ca. 13%

Soortelijk gewicht: 0,9 g/ml

Vlampunt: ± 15 m2 per liter

Droogtijd: ± 15 minuten

Artikelnummer 30021551

EAN code 8713572033261

Kleur transparant

Verpakking 500 ml blik

Verpakt per 18

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de

documentatie met de grootste  zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor

om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig  achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling

vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor  uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze

verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  + 31 (0) 73 6 244 244
 + 32 (0) 9 255 17 17


