Materiaal
Een ééncomponent snel drogend transparant
voorstrijkmiddel op basis van oplosmiddelen en synthetische
rubbers.

Leveringsvorm
Kleur
kleurloos

5 liter blik
2 stuks/doos
329715

Technische informatie
Eigenschappen
Basis
Systeem
Droogtijd
Verbruik per liter
Houdbaarheid
Opslagtemperatuur
Opslag

Normen Specificaties
synthetisch
oplosmiddelhoudend
± 30 minuten (afhankelijk zuiging/Rv)
ca. 6 m² (afhankelijk ondergrond)
12 maanden in een ongeopende verpakking
+ 5˚C tot max. +30˚C
droog, beschermen tegen vorst

Voorbereiding
Hechtvlakken moeten schoon, vetvrij en vrij zijn van
andere vervuilingen die een goede hechting kunnen
beïnvloeden.
Hechtvlakken moeten stabiel zijn en vrij zijn van losse
delen.
Op sterk poreuze ondergronden (beton, gasbeton,
pleisterwerk e.d.) alsmede butyl bandoverlappingen
adviseren wij voor te strijken met illbruck ME907
Butylprimer NT.

Verwerking
De maximale voegwandtemperatuur mag niet hoger zijn
dan 30°C en niet lager dan 5°C.
Niet aanbrengen op een natte of vochtige ondergrond.
Het verdient de voorkeur om illbruck ME907 Butylprimer
NT aan te brengen met een kwast.
Voor het bepalen van de breedte maat van de toe te passen
illbruck ME407 Butylband NT, geldt als algemene regel: de
breedte van de voeg plus 100 mm hechtvlak (50 mm voor
beide zijden). Voor het bepalen van de totaal benodigde
lengte, geldt als algemene regel dat illbruck ME407
Butylband NT een overlapping heeft bij aansluiting onderling
van ten minste 25 mm.

Reiniging
Spetters moeten direct verwijderd worden.

ME907
Butyl Primer NT
Wordt toegepast voor oppervlakte
voorbewerking van poreuze en sterk zuigende
ondergronden bij applicatie van illbruck
ME407 Butylband NT.

Productvoordelen
Verhoogt de hechtsterkte op poreuze en
sterk zuigende ondergronden bij gebruik
van ME407 Butylband NT
Kant-en-klaar, direct gereed voor gebruik

ME907
Butyl Primer NT

Let op
Verwijderd houden van warmte, open vuur of vonken.
Aanraking met de ogen en huid vermijden.
Schadelijk bij inademing.
Zorg voor doelmatige ventilatie tijdens de verwerking.
In het geval van opname in de maag of aanraking met de
ogen, onmiddellijk medische hulp zoeken.
Na het werk de handen wassen.

Veiligheidsaanbevelingen
Gebruik handschoenen. Goed ventileren. Niet roken. Draag
veiligheidsbril. Zie voor verdere informatie het
veiligheidsblad.

Technische service
Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken
over ondersteuning vanuit de CPG Europe
organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en
gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en
praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen
aansprakelijkheid worden verbonden.
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