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Toepassing

Voor het voorbereiden van gladde en gesloten ondergronden die afgewerkt worden met weberfloor producten.

Toepasbaar op bijvoorbeeld keramische vloerafwerkingen (geglazuurd, ongeglazuurd), natuursteen, terrazzo, composiet.

Ook geschikt voor oude gladde en dichte betonvloeren, epoxylagen en hout.  

Tevens toe te passen op oude ondergronden met oude watervaste lijmresten, staal en andere metalen.

De weber vloerproducten hechten uitstekend op weber vloerprimer met kwartszand. 

Niet toepassen op zuigende ondergronden.

Geschikt voor binnen. 

 

 

Leveringsvorm

Emmer à 10 kg.

Verkrijgbaarheid

Bouwmaterialenhandel 
Projectenmarkt

 

Product eigenschappen

Sneldrogend 
Zeer stroef, voor optimale hechting 
Kant-en-klaar, makkelijk en snel te verwerken

Kleuren

Lichtgeel

Vloerprimer kwartszand.
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• Sneldrogend

• Zeer stroef, voor optimale hechting

• Kant-en-klaar, makkelijk en snel te verwerken



Gereedschap

Verwerking:  vachtroller met telescoopsteel / blokkwast

Verbruik

ca. 80 - 100 m² per emmer.  Per m2  ca. 100 -125 gr. 

Dosering

weber vloerprimer kwartszand is direct klaar om te gebruiken.

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding

Zorg voor een draagkrachtig oppervlak en droge ondergrond vrij van loszittende delen, stof, olie en andere stoffen die nadelig zijn voor de 
hechting. Maak de ondergrond schoon en vetvrij. Zorg voor een goede ventilatie tijdens en na het aanbrengen van de vloerprimer.

Aanmaken

weber vloerprimer kwartszand is kant-en-klaar en moet alleen worden opgeroerd.

 

Verwerken

Verwerk weber vloerprimer kwartszand tussen de 10°C en 25°C. Vloerprimer met een boorspindel even oproeren. Begin in de verst verwijderde 
hoek en werk naar de uitgang toe. Voor gebruik de vloerprimer goed doorrroeren. Breng de vloerprimer gelijkmatig aan m.b.v. een vachtroller of 
blokkwast. Zet de vloerprimer kruislings op en zorg dat het volledige vloeroppervlak bedekt is. Voorkom plasvorming.

Afwerken

Laat de primer volledig drogen totdat verfilming optreedt (afhankelijk van omgevingstemperatuur en ondergrond; 1 tot 2 uur bij 20°C en <70% 
RV), en niet meer plakt.  
Na verfilming binnen 24 uur de weberfloor mortel aanbrengen.

 

Aanvullende informatie

Reinig het gereedschap en handen na gebruik direct met water.

Technische informatie

Hechtprimer op basis van acrylaatpolymeer dispersie.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/h):30 g/l 
Dit product bevat max 0 g/l VOS.

Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/ltr.

EUH208 Bevat mengsel van: CMI/MIT

Houdbaarheid

12 maanden houdbaar na productiedatum indien vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.
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let op

Verwerk weber vloerprimer kwartszand tussen de 10°C en 25°C.

weber vloerprimer kwartszand vorstvrij bewaren.

Luchtvochtigheid (RV) moet lager zijn dan 70%. 

Te schraal primeren kan leiden tot luchtbelletjes / pinholes in het vloeroppervlak.

Primer niet met een bezem aanbrengen.

Niet gebruiken op vloeren die voortdurend nat zijn of onderhevig aan opstijgend vocht. 

Voegen van oude tegelvloeren kunnen zich aftekeningen in het geegaliseerde vloeroppervlak.

Tips!

Bij zuigende en sterk zuigende ondergronden weberprim vloer gebruiken en verdunnen volgens mengverhouding.
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