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INDU-Primer-S Primer-2000-S Art.nr. 2 06413
Voorstrijk/hechtprimer voor zuigende contactoppervlakken

• Uitstekende hechting op zuigende ondergronden
•  Uitstekend bestand tegen vocht, div. oplosmiddelen, 

zuren en basen 
• 2-componentig

Toepassing:
INDU-Primer-S wordt gebruikt als hechtverbeterende 
voorstrijk bij zuigende contactoppervlakken, bijv. beton, 
cementgebonden dekvloer en granietbestrating, die 
gevuld gaan worden met INDUFLEX-MS, INDUFLEX-PS 
en INDUFLEX-PU. 

Technische gegevens:
Basis: 2-comp. epoxyhars
Kleur: transparant, geelachtig
Viscositeit*: smeerbaar, waterdun
Dichtheid*: ca. 1,0 g/cm3

Mengverhouding: 100 : 30 gew.-deel
Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C
Verwerkingstijd*: max. 3 uur 
Afluchttijd*:  minst. ca. 30 min., 

max. 6 uur 

* bij +23 °C en 50% rel. luchtvochtigheid

Reiniging:  Gereedschap direct na 
gebruik zorgvuldig met  
ASO-R001 of aceton reinigen.

Verpakking:  500 ml verpakking 
Component A en component 
B bevinden zich in een 
afgestemde mengverhouding

Opslag:   Vorstvrij, koel en droog, 
ten minste 18 maanden 
houdbaar in originele, 
gesloten verpakking, bij een 
temperatuur van ≥ +10 °C 
tot +25 °C. Aangebroken 
verpakking direct opmaken.

Ondergrond:
De te verwerken oppervlakken moeten
• droog, stevig, draagkrachtig en slipbestendig zijn,
•  vrij zijn van loszittende en hechtingsverminderende 

stoffen, zoals bijv. stof, pulp, vet, rubberen slijtdeeltjes, 
verfresten etc.

Ondergrondvoorbereidingen moeten overeenkomstig 
DIN EN 14879-1:2005, 4.2 ff. worden uitgevoerd.

Verwerking:
Component A (hars) en B (verharder) worden in 
afgestemde mengverhouding geleverd.
Het B-component wordt aan het A-component 
toegevoegd. Let op dat de verharder zonder resten 
achter te laten uit de bus loopt. Beide componenten 
moeten grondig met elkaar worden vermengd. 
Daarbij is het belangrijk dat ook vanaf de zijkanten 
en vanaf de bodem wordt geroerd, zodat de 
verharder gelijkmatig wordt verdeeld. Er moet zo lang 
worden geroerd tot het mengsel homogeen (sluiervrij) 
is. De materiaaltemperatuur moet bij het mengen 
ca. +15 °C zijn. Het vermengde materiaal niet uit de 
leveringsbus verwerken!
De massa moet in een schone bak worden gegoten 
en nogmaals zorgvuldig worden doorgeroerd. Er mag 
zich geen vochtfilm hebben gevormd op het met de 
hechtprimer behandelde oppervlak als gevolg van 
dauwpuntonderschrijding.

Applicatiemethode/verbruik:
Na de voorbereiding van de voegdoorsnede (zie techn. 
merkblad INDUFLEX-MS, INDUFLEX-PS en INDUFLEX-PU) 
worden de voegkanten met de INDU-Primer-S in een 
arbeidsgang met een primerkwast gegrond. 
Materiaalverbruik: 150 g/m2

Na een minimum wachttijd van ca. 30 min. kan de 
voeg-gietmassa met INDUFLEX-MS, INDUFLEX-PS en 
INDUFLEX-PU worden uitgevoerd.
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Belangrijke aanwijzingen:
•  Het materiaal is oplosmiddelhoudend. 

Bij werkzaamheden in afgesloten ruimtes voor goede 
ventilatie en ontluchting worden gezorgd!

•  Niet te behandelen oppervlakken tegen de inwerking 
van INDU-Primer-A beschermen!

•  SCHOMBURG-producten worden meestal in 
d.w.z. In op elkaar afgestemde mengverhoudingen 
geleverd. Bij leveringen in grote verpakkingen moeten 
deelhoeveelheden met een weegschaal worden 
afgewogen. De gevulde componenten altijd grondig 
roeren en pas daarna met het tweede component 
mengen. Dit geschiedt met een geschikt roerwerk, 
bijv polyplan/ronde-roerkorf of gelijkwaardig. 
Om mengfouten uit te sluiten, wordt in een schone 
gegoten en opnieuw gemengd. De mengsnelheid 
moet ca. 300 omw/min. zijn. Let erop dat er geen 
lucht wordt ingeroerd. De temperatuur van de 
componenten moet minimaal +15 °C bedragen. 
Hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd. 
Lagere temperaturen verlengen de verwerkings- 
en uithardingstijd. Het materiaalverbruik wordt ook 
verhoogd bij lage temperaturen.

•  De hechting van de afzonderlijke lagen onderling kan 
door inwerking van vocht en verontreiniging tussen 
de afzonderlijke arbeidsgangen aanzienlijk worden 
verstoord. Coatingswerkzaamheden vereisen een 
ondergrondtemperatuur van ten minste 3 °C boven 
de dauwpunttemperatuur.

•  Als tussen de afzonderlijke arbeidsgangen een 
langere wachttijd optreedt of als met vloeibare 
kunstharsen reeds behandelde oppervlakken na een 
langere periode opnieuw moeten worden gecoat, 
moet het oude oppervlak goed worden gereinigd 
en grondig worden geschuurd. Vervolgens moet 
een volledige, poriënvrije nieuwe coating worden 
aangebracht.

•  Oppervlak-veiligheidssystemen moeten na applicatie 
gedurende 4–6 uur worden beschermd tegen 
vochtigheid (bijv. regen, dooiwater). Vocht zorgt voor 
een witte verkleuring en/of een plakkerigheid van 
het oppervlak en kan tot verstoring bij de uitharding 
leiden. Verkleurde en/of klevende oppervlakken 
moeten bijv. door schuren of stralen worden 
verwijderd en opnieuw worden verwerkt.

•  De aangegeven verbruikshoeveelheden zijn 
berekende gemiddelde waarden zonder 
toevoegingen voor de ruwheid en de zuigkracht 
van oppervlakken, niveau-egalisatie en 
restmateriaal in de vaten. Wij raden een berekende 
veiligheidsbijtelling van 10% aan bij de berekende 
verbruikshoeveelheden.

•  Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch 
infoblad worden vermeld, mogen pas na ruggespraak 
en schriftelijke bevestiging met resp. door de 
technische service van SCHOMBURG worden 
uitgevoerd.

•  Uitgeharde productresten kunnen worden afgevoerd 
volgens afvalcode AVV 150106.

Geldig EG-veiligheidsblad in acht nemen!
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Dit technisch informatieblad is een vertaling uit het Duits en houdt geen rekening met plaatselijke bouwverordeningen of wettelijke voorschriften. Het dient slechts als algemene 
productinformatie te worden beschouwd. Als rechtsgeldig kunnen uitsluitend de meest recente Duitse versie van dit technische informatieblad of het meest recente technische informatieblad 
van een van onze buitenlandse dochterondernemingen binnen het betreffende verkoopgebied worden aangemerkt.


