
ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving Carlisle primer PR3 is een sneldrogende, transparant voorstrijkmiddel voor poreuze 

ondergrondenzoals steen, beton e.d. ; de primer is ontwikkeld voor en afgestemd op de 

kleeflaag van verschillende Hardcast tapes

Toepassing Carlisle primer PR3 is geschikt als hechtingsverbetering voor afdichtingstapes op

oneffen ondergronden. De ondergrond moet schoon, droog, stof en vetvrij zijn.

De primer aanbrengen met kwast of roller.;de droogtijd is zodanig gekozen dat verwerking van 

de primer en de tape in praktisch een handeling kan worden gedaan

Verpakking Blikken 1liter & 5liter

TECHNISCHE GEGEVENS

Karakteristieken Waarde

basis synthetisch polymeren

kleur transparant

uitharding systeem

soortelijk gewicht (20°C) 0.9 kg/dm³

viscositeit 

temperatuurbestendigheid na droging -20°C tot +80°C 

opslag /houdbaarheid 12 maanden ( indien koel, vorstvrij en in gesloten verpakking opgeslagen)

Opmerking Alle technische gegevens zijn gemiddelde waarden. Wij adviseren om 

de materialen te testen om de geschiktheid van de beoogde toepassing 

te waarborgen. Het bedrijf houdt zich het recht om producten te verbeteren en 

specificaties te veranderen wat kan leiden tot wijzigingen in de prestaties.

Verwerking Zie gebruiksvoorschift; primer goed roeren voor gebruik en met een kwast aanbrengen,

de ondergrond dient droog, schoon en vrij van losse delen te zijn; de tape dircet na droging

van de primer aanbrengen en goed aandrukken

Brandbaar Dit product is licht ontvlambaar; verwijderd houden van hittebron of open vuur; Niet Roken

tijdens verwerking; 

Veiligheid Raadpleeg voor gebruik de gebruiks instructies en zorg altijd voor een goede ventilatie
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ca. 240 cP

PR3 Special primer

fysische droging

Each product of Carlisle Hardcast Europe B.V. is warranted to be suitable for the specialised application for which it is intended. Since the methods and conditions 
of application are vital factors in the satisfactory performance of these products and such factors are beyond our control, our warranty is limited to the refund of a 
specific product found by our company to be defective. The products of Carlisle Hardcast Europe B.V. are designed to serve such a wide variety of specialised 
applications that it is not practical  to include instrucions for all uses. Special information furnished on request.   


