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PRIMER VOOR
GLADDE EN
ONDOORLATENDE
ONDERGRONDEN

BETON HAFTGRUND
is een gebruiksklare
hechtprimer zonder
oplosmiddelen voor
gladde of weinig
poreuze ondergronden
in binnen- en
buitenbereik.

TECHNISCHE OMSCHRIJVING.
Gebruiksklare hechtprimer zonder oplosmiddelen
voor gladde of weinig poreuze ondergronden,
zowel voor binnen als buiten.
BETON HAFTGRUND kan gebruikt worden om een
hechtbrug te realiseren tussen deze ondergronden
en bepaalde cement- of gipsgebonden producten
met weinig hechtkracht.
BETON HAFTGRUND kan ook gebruikt worden om
de porositeit van heterogene ondergronden te regelen
(aanwezigheid van materialen van diverse aard).

VORM EN KLEUR.
Roze gebruiksklare primer met zichtbare korrels.
Verfachtige consistentie.

TOEGESTANE ONDERGROND.
Aan te brengen op binnenmuren, buitenmuren en
plafonds.
• Glad in bekisting gestort beton.
• Zelfverdichtend beton.
• Oude verf.
• Oud geverfd glasweefselbehang.

AFWERKING.
Na volledige droging mag BETON HAFTGRUND
afgewerkt worden met allerhande producten
(zowel cementgebonden, gipsgebonden als
gebruiksklare producten), met name ook de hecht-
mortels voor voorzetwanden en traditionele (manu-
ele of te verspuiten) gipspleisters 

VERPAKKING.
Emmers van 5 en 20 kg.

OPSLAG.
12 maanden in de nog ongeopende originele ver-
pakking, indien beschut tegen vorst en extreme
hitte.

VERWERKINGSADVIES

VOORDELEN

• BETON HAFTGRUND
zorgt voor zekerheid
op uw werf bij twijfel
over de ondergrond.

• Bij plaatsing van een
voorzetwand op een
gladde ondergrond
kan men dankzij
BETON HAFTGRUND
overgaan tot
verlijming en zo ook
afwijkingen op de
loodrechtheid
opvangen, hetgeen
niet mogelijk is bij
mechanische
bevestiging.

De inhoud goed
mengen voor gebruik. 

Niet verdunnen.

De hechting van de
ondergronden waarop
BETON HAFTGRUND
wordt aangebracht
controleren.

VERWERKING

VOORZORGSMAATREGELEN.
De inhoud van de emmer voor gebruik doormengen.
Niet verdunnen.
De temperatuur bij verwerking en droging moet
tussen 5 en 35ºC bedragen.
Niet aanbrengen op een vochtige ondergrond. 

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND.
De ondergrond moet voldoen aan de vereisten
van het DTU 59.1. Dit betekent dat het oppervlak
zuiver, droog en stofvrij moet zijn en geen sporen
van ontkistingsoliën mag bevatten.
BETON HAFTGRUND is geen oppervlakteverharder.
Op een zachte ondergrond dient men bijgevolg
een aangepaste primer te gebruiken zoals de
PRIM-SM.

TOEPASSING.
Verwerken met een kwast of een wollen roller.
BETON HAFTGRUND royaal aanbrengen op de
ondergrond en wachten tot de ondergrond droog
is alvorens deze af te werken. De droogtijd hangt
af van de aard van de ondergrond en de klima-
tologische omstandigheden. Over het algemeen
bedraagt de droogtijd ongeveer 6 uur.

VERBRUIK.
Ongeveer 300 gr./m².
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