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OMSCHRIJVING Melkwitte acrylaat polymeer dispersie. Watergedragen, 1-componentig product 

op basis van acrylaten en diverse additieven. 

 

TOEPASSING SCANOFLOOR CLEARPRIMER wordt toegepast als niet vergelende, standvaste 

hechtlaag op steenachtige, houten en bitumen ondergronden zowel vloeren als 

wanden trappen e.d. Tevens zeer geschikt als primer over beton ciré. 

 

VOORNAAMSTE 

KENMERKEN 

� Watergedragen 

� Stofvrij 

� Goede hechting 

� Uitstekende impregnering 

� Goed verwerkbaar 

 

VERPAKKING 1 en 5 KG verpakking  

 

TECHNISCHE 

GEGEVENS 

Type 

 

Glansgraad 

Watergedragen één componentig product op basis 

van acrylate. 

Glans 

 Soortelijke massa 1030 kg / m³. 

 Vaste stofgehalte ca.  26 gew.%  

 Verbruik 6 – 12 m2 per KG  

 Thermische bestendigheid tussen  -20°C en +55ºC.; geen thermische 

schokbelasting. 

 

VERWERKINGS-

GEGEVENS 

 

Voorbereiding 

 

Verwerking 

 

De ondergrond dient schoon, geschuurd en stofvrij 

te zijn. 

Grondig oproeren en aanbrengen op de 

ondergrond d.m.v. een kwast, vachtroller of 

spuitapparatuur. 

 Verdunning Toegestaan maximaal 10 % water. 

 Droging Overschilderbaar na 4 uur bij 20 ºC. .  

Licht belastbaar na 24 uur bij 20 ºC  

 Houdbaarheid 

 

12 maanden in ongeopende verpakking. Product 

tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslag 

temperatuur tussen 15ºC. en 25ºC. 

 

VEILIGHEIDS- 

GEGEVENS 

  

Mengsel. Vermijd contact met de huid door gebruik 

van handschoenen en of beschermende crèmes. 

Niet eten of drinken tijdens de verwerking. 
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