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OMEGA PoBit Primer
OMEGA PoBit primer wordt gebruikt om oud en beschadigd pleister te versterken en het zuiggedrag 
ervan op te heffen. Het product is ook geschikt voor nieuw pleister, als dit brokkelig en stoffig is. Het 
dient als hechtingsverbeteraar en zorgt voor een gelijkmatige hechting. De grondlaag werkt verstevi-
gend en afdichtend, ook bij gipspleister, asbestcement, hout en beton.

   

TOEPASSINGSGEBIED
 Q Grondlaag op waterbasis voor zandende 

ondergronden van beton, pleister en metselwerk

VOORDELEN
 Q Werkt verstevigend op oud pleister en verhoogt de 

verdichting ervan
 Q Compenseert het zuiggedrag van de ondergrond 

van mineraal dekpleister

VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE AFMETINGEN
Inhoud 5 l

PRODUCTGEGEVENS 

Samenstelling Hechtingsverbeteraar op waterbasis met één component

Verbruik 1 liter voor ongeveer 5 m²

Kleur Wit

Soortelijk gewicht EN 2811-1 1.01 ± 0.02 kg/l

Consistentie melkkleurige vloeistof

Opslag 24 Maanden ongeopend, droog, vorstvrij

Wachttijd - tot kleefvrij verharding ca. 3 Uur
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OMEGA PoBit Primer

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:
Belangrijk voor het welslagen van het werk is dat de te behandelen oppervlakken droog, schoon en vrij zijn van losse delen. Er 
mogen geen resten van vet en olie aanwezig zijn; oude verf moet volledig worden verwijderd.

AANBRENGEN
OMEGA PoBit primer wordt aangebracht met een kwast, rol of spuit. Naargelang het zuigvermogen van de ondergrond kan OME-
GA PoBit primer vóór het aanbrengen met water worden verdund. De verdunning met water kan variëren van 1:1 tot 1:2. Tijdens 
het drogen mag de grondlaag in geen geval een oppervlaktefilm vormen, maar moet volledig in de ondergrond dringen.

VERBRUIK
Het verbruik van OMEGA PoBit primer hangt af van de toestand en poreusheid van de ondergrond. Bij ondergronden met een 
gemiddeld zuigvermogen heeft men gemiddeld 1 liter nodig voor ongeveer 5 m².

AANWIJZINGEN
De verwerkingstemperatuur van OMEGA PoBit primer moet minstens +5 °C bedragen. OMEGA PoBit primer is niet vorstbestendig. 
De verpakkingen beschermd tegen de zon bewaren.De bewaartemperaturen mogen niet onder +5 °C dalen.


