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ARDEX BM-P
KSK-Primer
Toepassing:
Grondlaag voor ARDEX BM koude zelf-klevende baan.
ARDEX BM-P verstevigt de ondergrond, bindt stof en
verbetert de hechting van de koude zelfklevende baan.

Samenstelling:
Oplosmiddelvrije, gebruiksklare grondlaag op caoutchouc-bitumenbasis.

Voorbereiding van de ondergrond:
DIN 18195-3 constructieafdichtingen en DIN 1053
metselwerkuitvoeringen in acht nemen.
De mineraal gebonden ondergrond kan droog of licht
vochtig, moet echter stevig en stabiel, schoon, olie- en
vetvrij en vrij van holtes, gapende scheuren en graten
zijn. Randen moeten worden afgerond. Druppelnatte
plaatsen of staand water moeten vermeden worden.
In de inwendige hoeken moeten hollijsten met
een beenlengte van 8 cm worden gemaakt met
b.v. ARDEX S 33 snelwerkende montagemortel.
Richtlijnen in het informatieblad voor ARDEX BM
zelfklevende koude baan respecteren.

Technische gegevens volgens
ARDEX-kwaliteitsnorm:
Mengverhouding:
S.G.:
Vaste inhoud:
Kenmerking
volgens GefStoffV:
Verpakking:
Opslag:

ca. 0,15 – 0,30 l /m 2
ca. 1,0 kg / l
ca. 60 %
geen
emmer met 30 l
emmer met 10 l
beschermd tegen vorst opslaan,
kan in droge ruimtes ca. 12 maanden in de originele afgeschloten
verpakking bewaard worden

Verwerking:
De ondergrond eerst instrijken met ARDEX BM-P KSK
primer. Het aanbrengen gebeurt met een borstel of
kwast. Niet bij regen of vorst verwerken. Na het drogen
van de grondlaag volgt de verlijming van de ARDEX BM
koude zelfklevende baan.
Gereedschap en vervuilde plaatsen onmiddellijk afwassen met water.

Opmerking:

Wij bieden de garantie voor de foutloze kwaliteit van onze producten. Onze verwerkingsaanbevelingen zijn gebaseerd op proeven en praktische ervaringen; ze kunnen echter
slechts algemene aanwijzingen zonder eigenschapsgarantie zijn, aangezien wij geen invloed
hebben op de voorwaarden op de bouwwerf en de uitvoering van de werkzaamheden.
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Bij de verwerking moet de temperatuur van de oppervlakte van het bouwdeel en de omgevingstemperatuur
meer dan +5 °C tot 30 °C bedragen.
Water-, regen- en vorstinwerking moet men voorkomen
tijdens de verwerking en droogtijd.

