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Tackmasters Primer is een zeer effectieve hechtprimer welke gemakkelijk aan te brengen is met kwast of roller en 
uithard tot een duurzaam vochtwerend membraam. Hoogwaardig voorstrijkmiddel om ondergronden duurzaam te 
beschermen tegen vocht- en waterbelasting, schimmelvorming en houtrot. Stopt de zuigende werking vanuit 
poreuze ondergronden. Zorgt voor een verbeterde hechting van lijmen- en kitten op onbehandeld hout, 
cementgebonden gevelbeplating en poreuze ondergronden. Geeft een fraaie afwerking tussen (gevel) panelen. 
Uitstekend UV-, weer-, water-, vocht- en verouderingsbestendig. Specifiek te gebruiken bij een plaat- en paneel 
verlijmingssysteem in combinatie met Tackmasters Panel Bond en Cleaner om zo tot een optimale permanente 
hechting te komen van plaat- en (gevel) panelen op houten rachelwerk. Verwerkingstemperatuur +5 °C tot +40 
°C. Houdbaarheid 24 maanden. 
 
BASIS 
Polyurethaan en oplosmiddelen 
 
VOORDELEN 
- Gemakkelijk aan te brengen met kwast of roller 
- Verbetert de hechting van lijmen- en kitten  
- Stopt zuigende werking van poreuze ondergronden 
- Geeft een fraaie afwerking tussen (gevel) panelen 
- UV-, weer-, water-, vocht- en verouderingsbestendig  
 
BEPERKINGEN 
Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden.  
Niet geschikt voor langdurige- en / of permanente waterbelasting. 
 
TOEPASSINGSGEBIED & VERWERKING 
Tackmasters Primer wordt ingezet als voorstrijkmiddel om ondergronden duurzaam te beschermen tegen vocht- 
en waterbelasting en tevens voor een betere hechting van lijmen- en kitten te zorgen. Specifiek te gebruiken in 
een plaat- en paneel verlijmingssysteem. Correcte paneel bevestiging: ondergronden reinigen met Cleaner, 
Primer aanbrengen, Panel Tape aanbrengen, Panel Bond aanbrengen, platen bevestigen.  
 
SCHOONMAKEN 
Niet uitgehard materiaal op gereedschap of ondergrond direct verwijderen met Tackmasters Gun Cleaner. 
Handen kunnen worden gereinigd met Tackmasters Handywipes. Uitgehard materiaal is alleen mechanisch te 
verwijderen. 
 
VERPAKKING 
1 L blik (goed schudden voor gebruik)  
 
KLEUR 
Zwart  
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VEILIGHEID 
Voor het gebruik van dit product moet u zich ervan verzekeren dat het product geschikt is voor uw toepassing en 
omstandigheden. Lees daarnaast voor gebruik het MSDS grondig door en neem de veiligheidsvoorschriften in 
acht. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via www.tackmasters.nl  
 
HOUDBAARHEID 
In ongeopende originele verpakking, tussen + 5°C en + 25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits 
bewaard op een droge plaats. Vorstbestendig tot -15°C kortstondig of tijdens transport. 
 

EIGENSCHAP SPECIFICATIE 
Basis Polyurethaan en oplosmiddelen 
Dichtheid 1,35 g/ml 
Open tijd 5 min. (Bij 23 ⁰C 50% R.L.) 
Droogtijd 60 min. (Bij 23 ⁰C 50% R.L.)  
Verbruik 100 - 250 ml/m² 
Temperatuur bestendig -40C° - +100C° 
Verwerkingstemperatuur +5C° - +40C° 

 


