
Productbeschrijving
Laag visceuze primer/betonsealer op basis van vochtuithardende polyurethaan, 
voor zowel poreuze en niet-poreuze ondergronden en zowel droog als nat beton.

HyperCoat SB Primer is een 1K, laag visceuze polyurethaan primer welke geschikt 
is voor zeer veel verschillende oppervlakken. 

Het product kenmerkt zich door de erg lage viscositeit en gebalanceerde uithard-
ingstijd, hetgeen resulteert in een uitmuntende bena� ing, impregnering en over-
schildertijd op verschillende ondergronden. Onverschillig of deze nu hoog, weinig 
of niet poreus zijn (bijv. glas en marmer). Daarnaast kan het zeer eff ectief ingezet 
worden op droog en nat beton, zelfs groen beton. Niet alleen als primer, maar ook 
als een economische seallaag, waarbij het de duurzaamheid en levensduur van het 
substraat versterkt.  De uitgeharde laag hee�  uitstekende mechanische eigen-
schappen: De fl exibileit is > 300% en de treksterkte is hoger dan 30 N/mm2. Breng 
de primer aan met een kwast of roller.
Verbruik: 100-200 gram/m2, a� ankelijk van de porositeit van de ondergrond.

Toepassing
Norm: De hechtingssterkte van HyperCoat SB Primer is hoger dan de eisen con-
form de EOTA 3456 norm (European Organization of Technical Approval).
Aanbevolen voor en als primer op:
• Betonstructuren en –elementen (droog, vochtig en nat beton)
• Keramische tegels en dakpannen
• Niet poreuze ondergronden, zoals glas, marmer en metalen
• Bitumendaken, EPDM en TPO membranen (isoleren)
• Beton (betonsealer)

Beperkingen:
Het product verkleurt bij expositie. Dit is een pure visuele beperking en beïnvloed 
de technische eigenschappen van het product niet.

Applicatieprocedure:
Reinig het oppervlak indien mogelijk met een hogedrukreiniger. Verwijder olie, vet 
en was en overige vervuilingen. Cementslikhuid, losse delen, losmiddelen en oude 
gedroogde membranen/lagen dienen tevens verwijderd te worden. Indien er on-
regelmatigheden in het oppervlak zi� en, wordt geadviseerd om fi jn vuurgedroogd 
kwartszand aan de HyperCoat SB Primer toe te voegen. Breng het product aan 
met de kwast of roller. Na droging kan het hoofdmembraan aangebracht worden.

Aanbeveling: Breng altijd een proefvlak aan om de compatibiliteit en hechting 
tussen de coating en de ondergrond te testen. 

Reiniging:  Maak het gereedschap en apparatuur eerst schoon met papier 
en gebruik dan de HyperCoat SB Solvent. Kwasten en rollers zijn niet her te 
gebruiken. Verpakking: 1 liter, 5 liter en 20 liter. Houdbaarheid: Is minimaal 12 
maanden houdbaar in originele, ongeopende verpakking. Bewaar op een droge 
plaats bij een temperatuur van 5-25°C. Indien geopend zo spoedig mogelijk 
gebruiken. Veiligheid: Bevat vluchtige en brandbare oplosmiddelen. Pas toe 
op goed geventileerde plaatsen en vermijdt contact met rook, vuur of andere 
ontstekingsbronnen. Houd er rekening mee dat oplosmiddelen zwaarder zijn 
dan lucht en dat de oplosmiddeldamp op de vloer blij�  handen. Het veiligheids-
blad (MSDS) is op aanvraag verkrijgbaar.
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Laag visceus

Eenvoudig aan te brengen, zelf op nat beton

Zeer goede hechting zelfs op glasachtige, 
niet poreuze materialen

Uitstekende bena� ing, impregnering en 
overschildertijd
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Budgetsysteem voor het sealen en bescher-
men van beton
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