
 SPERR- UND
HAFTPRIMER LF
PRIMER
Oplosmiddelvrije kunstharsdispersie als
verzadigingsbestendige grondering voor
minerale ondergronden, als absorbtie-
vermindering en verbeterde hechting. Als
vochtigheidsbescherming voor
calciumsulfaatgebonden ondergronden. Voor
binnen en buiten. Voor zwak zuigende en
poreuze ondergronden.

  

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Sperr-  und  Haftpr imer  is  geschikt  a ls  gronder ing  voor  zuigende  ondergronden,  a ls  hechtbrug  voor  gladde  en
dichte  ondergronden,  ter  vervaardig ing  van  een  hecht ingslaag  en  als  vocht igheidsbescherming  van
calc iumsul faatgebonden  ondergronden,  voor  binnen  en  buiten,  aan  wand  en  bodem,  op  nagenoeg  al le
ondergronden,  geschikt  voor  v loerverwarming.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Rywal i t  Sperr-  und  Haftpr imer  droogt  ui t  a ls  elast ische  kunstharsf i lm,  is  zeer  buigzaam,  heeft  een  ger inge
blootstel l ingst i jd ,  is  gemakkel i jk  aan te brengen,  hecht ingsverbeterend,  geur loos en oplosmiddelvr i j  cfr  TRGS 610.
Rywal i t  Sperr-  und  Haftpr imer  LF  verbetert  de  sterkte  van  ondergronden  en  vergroot  de  hecht ing  van  b.v .
egal ines,  tegel l i jm  of  p le isters .

TE
CH

N
IS

CH
E 

FI
CH

E
Ry

w
al

it 
Sp

er
r- 

un
d 

Ha
ftp

rim
er

 L
F

www.rywa.de   www.technicel.com

1/3



ONDERGRONDVOORBEHANDELING
Rywal i t  Sperr-  und  Haftpr imer  kan  gebruikt  worden  op  beton,  cementdekvloeren,  calc iumsul faatgebonden
dekvloeren,  p le isterwerk,  cementbezett ing  (PI I ,  P I I I ) ,  g ipsplaten  en  gipsbouwplaten,  droge  dekvloeren,  dekvloeren
in  snelcement ,  metselwerk  en  bouwplaten.  De  ondergrond  moet  droog,  stevig ,  stabie l  en  draagkracht ig  zi jn ,  vr i j
van  stof ,  vui l ,  o l ie ,  vet  en  losse  delen  van  lak  en  dispersie lagen.  Sinter lagen  en  dergel i jke  moeten  op  geschikte
manier ,  bv  sl i jpen,  borstelen,  stra len  of  frezen  verwi jderd  worden.  (cfr  DIN  18365  en  18352) .  Oude
wateroplosbare  k leefstof fen  moeten  vol ledig  verwi jderd  worden,  oude  watervaste  k leefstof fen  moeten  voor
zover  mogel i jk  mechanisch  verwi jderd  worden.

VERWERKING
Rywal i t  Sperr-  und  Haftpr imer  LF  dient  te  worden  geschud  voor  gebruik  en  met  de  rol  of  dergel i jke  te  worden
aangebracht  tot  aan  de  vol ledige  verzadig ing  van  de  ondergrond  (minimale  toegepaste  hoeveelheid  bi j
Calc iumsul faatv loeren  >250ml/m².

Rywal i t  Sperr-  und  Haftpr imer  als  hecht ingsvoorstr i jk  12  uur  laten  ui tdrogen.  Rywal i t  Sperr-  und  Haftpr imer  als
vochtbescherming  24  uur  laten  ui tdrogen.  Gereedschap  na  gebruik  met  water  rein igen.

 

 

TECHNISCHE  GEGEVENS
Rywalit Sperr- und Haftgrund LF

Verbruik
ca. 100-300 ml/m² (afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond en de
mengverhouding)
›250ml/m². bij Calciumsulfaatvloeren

Consistentie vloeibaar

Kleur roodachtig

Basis kunstharsdispersie

Oplosmiddel oplosmiddelvrij

Aanbrengwijze bestrijken, rollen, spuiten

Droogtijd

ca. 30 min op gecementeerde ondergrond ca. 60 min op niet en zwak zuigende
ondergronden 4 uur op houtondergronden en spaanplaten 24 uur op
calciumsulfaatgebonden ondergronden en bij gebruik als grondering op
gecementeerde spachtellagen, wanneer deze in meerder lagen aangebracht
worden

Verwerkingstemperatuur + 5°C graden
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Rywalit Sperr- und Haftgrund LF
Gevarenklasse Geen

Opslag
Rywalit Sperr- und Haftprimer is vorstgevoelig en mag niet onder de 5 graden
bewaard worden. Geopende verpakkingen kunnen terug afgesloten worden en
verder opgebruikt worden. De primer moet beschermd worden tegen hitte en
koel bewaard worden. in de originele verpakking tot 1 jaar houdbaar.

VERPAKKING
5  l i ter ,  12  l i ter ,  vat  200  l i ter

VEILIGHEID
Gel ieve  de  vei l igheidsf iche  te  raadplegen  (verkr i jgbaar
op  eenvoudig  verzoek) .
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Rev. 07/17
Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad
zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische
karakteristieken kunnen aangepast worden. Er wordt geen aanspraak
gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan
verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing.
Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene
verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.
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