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PRODUCTBLAD PE 280 PRIMER VOOR DICHTE OPPERVLAKKEN 

 

Onze leverancier werkt met een kwaliteitssysteem. Dit houdt in dat geleverd wordt volgens de voor dit systeem opgestelde product- en 
processpecificaties en dat de door Beton-Aparte BV geleverde producten voldoen aan de beschrijving zoals neergelegd in deze technische 
specificaties. Omdat Beton-Aparte BV niet bekend is met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder producten worden verwerkt en op de 
verwerking van haar producten geen invloed heeft, wordt elke aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van de verwerking van haar 
producten uitgesloten. Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven documentatiebladen over dit product hun geldigheid. Alle 
rechten voorbehouden.  

 

 

Dispersievoorstrijk met carbontechnologie 
voor gladde en dichte ondergronden. 
 
 
 
 Omschrijving en toepassing:  
 
PE 280 Carbon-speciaal primer is een 
oplosmiddelvrije, zeer emissie arme gebruiksklare 
en zeer snel drogende dispersie voorstrijk. Voor het 
behandelen van niet zuigende dichte en gladde 
ondergronden. Als voorstrijk toepasbaar onder 
egalisaties voor parket, vloerbedekking beton-floor 
en beton-cire.  
Geschikt voor / op  

Oude renovatie ondergronden met goed 
hechtende watervaste oude lijm- en egalisatie 
resten bijv. kunsthars-, neopreen-, bitumen- of 
dispersielijm-resten.  

Dichte en gladde ondergronden zoals bijv. 
plavuizen, natuursteen, terrazzo, waterbestendige 
verf, epoxy coatings of ondergronden van metaal.  

Oude of niet in gezande goed hechtende 

gietasfalt  

Magnesiet of hout-estrich vloeren, houten 

ondergronden.  

Voor zwaar belastbare vloeren in woningen, 

winkels en industrie.  

Warmwater vloerverwarming  

Toepassing met zwenkwielen volgens DIN EN 
12529  
 
 

 
` 
 

 
 
 
Eigenschappen /productvoordelen:  
 
Gebruiksklaar  

Filmvormend  

Ideale hechtlaag op dichte ondergronden  

Goede hechting  

Pasteus ingesteld ook geschikt voor wanden  

Geschikt voor snelbouw.  

GISCODE D1 / Oplosmiddelvrij  

EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissie-arm 
PLUS  
 

 
 Technische gegevens: 
 

Verpakking:  Kunststofemmer  
Leveringsgrootte  1 kg. 12 kg.  
Houdbaarheid:  Bij goede opslag ca. 12 

maanden houdbaar.  
Kleur/uiterlijk:  Oker.  
Verbruik:  70 – 150 g/m2.  
Verwerkings-temperatuur  Min. 10 °C 

vloertemperatuur  
Droogtijd  
egaliseerbaar  

45 min. Tot 4 uur  
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Ondergrond:  
De ondergrond moet vast, blijvend droog, schoon 
en vrij van scheuren en stoffen zijn die afbreuk 
kunnen doen aan de hechting van de voorstrijk.  
Hechtingsverminderende en zwakke lagen zoals 
bv. oude lijm-, egalisatie- en vloerbedekkingsresten 
verwijderen d.m.v. borstelen met staal, schuren of 
kogelstralen. Aansluitend grondig stofzuigen. Losse 
delen en stof verwijderen d.m.v. stofzuigen. Oude 
vastzittende lijm en egalisatieresten controleren op 
waterbestendigheid. Bij niet waterbestendige 
lijmresten UZIN PE 460** of Pallmann P 104** 
toepassen. Gladde, dichte ondergronden goed 
ontvetten en grondig schuren.  
Altijd de betreffende productbladen raadplegen  
 

Verwerking:  
 
1. Verpakking voor aanbrengen acclimatiseren en 
schudden.  

2. Met een kortharige lamsvacht roller gelijkmatig 
en volledig aanbrengen op de ondergrond. 
Voorkom dikke lagen en plasvorming. De primer 
zeer goed verdelen.  

3. Gereedschap direct na verwerking met water 
reinigen.  
 
 
Toepassingstabel: 
 

Ondergrond  Verdunning  Verbruik  Droogtijd  
Goed hechtende, 
water-vaste lijm- 
en egalisatie-
resten  
 

 
 
 
puur  

 
 
 
100 - 150 g/m²  

 
 
 
Ca. 45 min.*  

Dichte en gladde 
onder-gronden, 
bijv. plavuizen, 
natuursteen, 
terrazzo, 
waterbestendige 
verven, epoxy 
coatings, metaal-
ondergronden en 
andere dichte 
ondergronden  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
puur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 -100 g/m²  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ca. 45 min.*  

UZIN PE 460** 
of Pallmann P 
104** 
  

 
 
puur  

 
 
70 -100 g/m²  

 
 
Ca. 45 min.*  

Oude of niet 
ingezande goed 
hechtende 
gietasfalt  
 

 
 
 
puur  

 
 
 
100 -120 g/m²  

 
 
 
Ca. 45 min.*  

Magnesiet of 
houtestrich. 
Houten on-
dergronden.  
 

 
 
 
puur  

 
 
 
100 -120 g/m²  

 
 
 
4 uur*  

Mengondergrond
en met deels 
zuigende 
stukken  

 
Max. 20 %  
(op 1kg UZIN PE 
280 0,2 l. water)  

 
 
 
80 -120 g/m²  

 
 
 
Ca. 45 min.*  

 

 
 
 

Belangrijk:  
Uitsluitend opslaan in de oorspronkelijke verpakking 

op een koele, droge en vorstvrije plaats. Aangebroken 
verpakkingen zorgvuldig dicht maken en zo snel mogelijk 
gebruiken. Indien het materiaal verdund is met water 
deze binnen enkele dagen gebruiken.  

Optimale verwerkingtemperatuur tussen 15 en 25 °C, 

Vloertemperatuur boven de 15 °C en de R.L.V. onder de 
65 %. Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid 
verlengen, Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid 
verkorten de droogtijd.  

Bij het aanbrengen van meerdere lagen over elkaar, 

de onderste laag volledig laten drogen. Vervolgens 
voorstrijken met PE 360 PLUS** . Na voldoende droging, 
de volgende egaliseerlaag aanbrengen, deze laag mag 
niet dikker zijn als de vorige laag.  

Bij het gebruik van PE 280 op dichte ondergronden is 

de maximale laagdikte van de aan te brengen egalisatie 
is 10 mm. Indien er dikker geëgaliseerd moet worden dan 
gebruik maken van een ingezande epoxy-primer 6060.  

Bij Gietasfalt- en magnesietvloeren mag de dikte van 

de egalisatie laag niet meer dan 3 mm zijn.  

Verontreiniging gelijk weghalen en afspoelen.  

 

Arbeidsveiligheid:  
GISCODE D1 - Oplosmiddelvrij volgens TRGS 610. Niet ontvlambaar. 
Tijdens het verwerken is het gebruik van beschermende huidcrème en 
een goede ventilatie van de ruimte aan te raden.  
Zeer emissie arm. Veroorzaakt geen, voor zover nu bekend, relevante 
emissies van formaldehyde, schadelijke stoffen of andere vluchtige 
organische stoffen (VOC’s). Na uitharding ecologisch en fysiologisch 
onbezwaarlijk.  
Voorwaarden voor een optimale ,,indoor air quality” zijn een voldoende 
droge ondergrond, een goed klimaat in de ruimte en goed gedroogde 
voorstrijk- en egaliseerlagen.  
Gevarenklasse: geen.  
Op DIT PRODUCT is het veiligheidsblad PE 280 primer voor dichte 
oppervlakken van toepassing. 

 

 

 

 

 

 


