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UNI XL Spuitprimer
De UNI XL spuitprimer is een hoogwaardig oplosmiddelhoudend synthetisch rubber voor het optimalise-
ren van de hechting van alle acrylaat-, butyl- en bitumen- rubber- plakbanden. Het is op alle zuigende, 
minerale ondergronden zoals bijv. gips, beton, cementpleister, gasbeton, muurwerk van bakstenen en 
kalkzandstenen met platvol gladde voeg alsmede op houtmaterialen en hout toe te passen. De UNI 
XL-spuitprimer wordt met een sproeipistool aangebracht en onderscheidt zich door zijn extreem snelle 
verwerking.
Verzending: Gevarengoed, alleen mogelijk via transportbedrijf   

TOEPASSINGSGEBIED
 Q Om de hechting van alle kleefbanden te verbeteren

VOORDELEN
 Q Sterke verbetering van de hechtbrug
 Q Extreem snelle verwerking
 Q Korte uitdampingstijd
 Q Vormt hechtfilmlaag, zelfklevend

AANBEVOLEN PRODUCTEN

Slang

Sprühlans

Sprühgeweer

VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE AFMETINGEN
Inhoud 22 l

Stuks / palet 16 Stk

PRODUCTGEGEVENS 

Samenstelling Synthetisch rubber

Uitdampingstijd bij  20 °C 5 - 15 min.

Verbruik 70 - 150 m² / vat

Verwerkingstemperatuur -5 °C  -  35 °C

Opslag 12 Maanden ongeopend, droog, dicht; +10°C  -  +25 °C , 
geen directe zonne-instraling

UN-Nummer 3501
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UNI XL Spuitprimer

INFO
De slangenset met het sproeipistool moet zorgvuldig op de ventielschroefdraad worden bevestigd. Vervolgens wordt het ventiel 
op het drukvat en het sproeipistool linksom vastgedraaid. Belendende oppervlakken en vloeren afdekken en eventueel hand-
schoenen en een veiligheidsbril dragen! Wij raden aan om een aantal tests uit te voeren om een perfect sproeibeeld te bereiken. 
Dit wordt voornamelijk bepaald door de afstand en de sproeisnelheid. Wanneer teveel materiaal wordt aangebracht, kan de 
primer bellen beginnen vormen. In dit geval moet de sproeisnelheid worden verhoogd.
De UNI XL spuitprimer zorgvuldig op de ondergrond spuiten. Bij zeer sterk zuigende oppervlakken moet de procedure worden 
herhaald. Tot aan de verlijming dient erop te worden gelet dat de behandelde ondergrond niet nat of vuil wordt. Controleer of de 
aangrenzende materialen de primer verdragen.

Oplosmiddelbestendige handschoenen en veiligheidsbril dragen!

TRANSPORT
Omdat het gevarengoed betreft, dient er bij het transport met een aantal punten rekening te worden gehouden. Bij kleine 
hoeveelheden is een vrijstelling cf. paragraaf 1.1.3.1 c) van de ADR-reglementering mogelijk. Volgende punten zijn relevant:

- De in paragraaf 1.1.3.6 van de ADR-reglementering vermelde hoogst toelaatbare hoeveelheden mogen niet worden overschre-
den. Dit komt overeen met een omgerekende hoeveelheid van 5 vaten UNI XL-spuitprimer.
- Er dienen maatregelen te worden genomen tegen het vrijkomen van de inhoud (bv. borging van de lading).
Bovendien moeten volgende bepalingen van de ADR-reglementering altijd worden opgevolgd:

- Identificatie, opschrift en gevarennummer op de drukvaten

- Ladingszekering van de drukvaten

- Ventilatie van de laadruimte

- Rookverbod bij laadwerkzaamheden

- Mee vervoeren van een poederblusser van 2 kg


