
Saint-Gobain Weber Beamix B.V. • Hastelweg 161 • 5652 CJ Eindhoven • Postbus 7932 • 5605 SH Eindhoven 
T: +31(0)40 259 79 11 • F: +31(0)40 252 62 50 • E: info@weberbeamix.nl • www.weberbeamix.nl • HR Eindhoven 17064073 

Aansluitnr. UAC 8711474 • BTW nr. NL009090095B01 • BIC: RBOSNL2A • IBAN nr. NL12RBOS0528696858 • ABN AMRO nr. 528696858

Pagina 1/2

Toepassing

Universeel voorstrijkmiddel, bestemd voor het voorbereiden van zuigende ondergronden, voordat er getegeld wordt. 

Geschikt voor vele zuigende ondergronden, waaronder: 
- Binnenmuren: gipsbepleistering, gipsblokken, gipsvezelplaten, cementbepleistering, beton, gipsplaten (al dan niet vochtwerend), cellenbeton-
blokken, kalkzandsteenblokken. 
- Binnenvloeren: cementdekvloeren, gipsgebonden vloeren, lichtbeton, enz.

Leveringsvorm

Can à 2,5 en 10 liter.

Verkrijgbaarheid

Bouwmaterialenhandel.

Product eigenschappen

Voor wand en vloer

Geschikt voor gipsgebonden vloeren

Gebruiksklaar

Kleuren

Lichtgeel.

Gereedschap

Kwast, roller, lagedruk spuit.

Verbruik

Per liter 8-12 m².

Dosering

webertile prim is direct klaar om te gebruiken.

Ook geschikt voor gipsgebonden ondergronden
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Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING

Breng weberprim tegel,  tegelprimer poreuze ondergronden aan met een kwast, roller of een lagedrukspuit. Laat het 1 tot 3 uur drogen, afhan-
kelijk van de temperatuur en van de ondergrond. Houd bij calciumsulfaatvloeren minimaal 12 uur aan als droogtijd. Reinig het gereedschap 
direct na gebruik met water.

Aanmaken

webertile prim, tegelprimer poreuze ondergronden, is gebruiksklaar.

Verwerken

Breng webertile prim, weber tegelprimer poreuze ondergronden,  aan met een kwast, roller of een lagedrukspuit. Laat het 1 tot 3 uur drogen, 
afhankelijk van de temperatuur en van de ondergrond. Houd bij calciumsulfaatvloeren minimaal 12 uur aan als droogtijd. Reinig het ge-
reedschap direct na gebruik met water.

Reinig het gereedschap direct na gebruik met water.

Technische informatie

Wachttijd voor ingebruikname: 1 tot 3 uur bij 20 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid. Houd bij gipsgebonden vloeren minimaal 12 uur aan als 
droogtijd. • EU-grenswaarde voor dit product (cat.A/h):30 g/l Dit product bevat max 0,0 g/l VOS.

Houdbaarheid

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

let op

Om eventuele problemen met de hechting bij calsiumsulfaatvloeren voor te zijn, adviseren wij om 2 maal te primeren. Primer voor de 2e maal 
kruislings.
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