
 

1 
 

Bertec BVBA – Tulpenstraat 3 – B 9810 Eke-Nazareth  +32 9 380 38 85 
info@bertec.be  www.bertec.be 

PRIMER 520 

Algemeen 

Primer 520 is een hoogwaardige en bijzonder duurzame hechtprimer voor kitten en lijmen, speciaal ontwikkeld 

voor poreuze ondergronden en materialen, welke uithardt door luchtvochtigheid en zich vormt tot een duurzaam 

membraan. 

Toepassingen 

• Speciaal ontwikkeld als duurzame hechtingsprimer voor poreuze ondergronden, zoals metsel- en stucwerk, 

natuur en kalksteen, onbehandeld hout, gipsblokken en overige zuigende materialen.  

• Als vocht- en waterdicht voorstrijkmiddel om ondergronden duurzaam te beschermen tegen vocht- en 

waterbelasting, zodat een sterke verbinding / hechting permanent gewaarborgd blijft. 

• Poreuze ondergronden geheel afsluiten, tegen zuigende werking vanuit de ondergrond. 

• Geschikt voor kitten op basis van siliconen, hybride- en MS Polymeer en Polyurethaan. 

Eigenschappen 

• Vormt een zeer duurzaam niet-poreus membraan, tegen vocht- en waterbelasting. 

• Stopt de zuigende werking vanuit poreuze ondergronden. 

• Zet slecht verwijderbare stofdeeltjes op het hechtvlak vast. 

• Gemakkelijk aan te brengen m.b.v. een kwast en / of roller. 

• Kant en klaar, 1-component, sneldrogend. 

• Uitstekend UV-, weer-, water-, vocht-, en verouderingsbestendig. 

Verwerkingsvoorschriften 

Voor gebruik Primer 520 goed schudden en / of mengen zodanig dat er een homogene massa ontstaat. Alle 

loszittende bestandsdelen verwijderen vooraleer primer aan te brengen. De ondergrond moet droog, zuiver en 

vet- en stofvrij, verdraagzaam en draagkrachtig zijn. Indien nodig ondergrond eerst reinigen met cleaner. Primer 

520 gelijkmatig en niet te dik aanbrengen met behulp van een daartoe geschikte kwast of roller. Indien 

afdichtingsmateriaal niet binnen de maximale droogtijd is aangebracht, dient opnieuw geprimerd te worden en 

moet de oude laag afgeschuurd worden. De bus na gebruik zo spoedig mogelijk sluiten i.v.m. verharden van de 

primer. 

Verpakkingen en kleuren 

Kleur Artikelnummer EAN Code Verpakking Inhoud 
Transparant CLEANPRMR453310 5407008130008 6 st/doos 1l 
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Houdbaarheid 

Minimaal 12 maanden houdbaar in een ongeopende verpakking indien bewaard op een droge koele plaats bij een 

temperatuur tussen + 5 °C en + 25 °C. 

Beperkingen 

Ongeschikt voor continue onderwater toepassing. Ongeschikt voor PE, PC, PMMA, PP, PTFE, zachte kunststoffen, 

neopreen en bitumineuze ondergronden, ondergrond altijd vooraf testen op hechting. Raadzaam om de omgeven 

randen af te plakken tegen gemorste / overtollige primer. Primer 520 kan na verloop van tijd verkleuren. 

Verwerken onder voldoende luchtvochtigheid. 

Veiligheidsvoorschriften 

Draag steeds handschoenen en een veiligheidsbril. Voorkom langdurig huidcontact. Verwijderd houden van alle 

warmte en ontstekingsbronnen zowel tijdens het stockeren als tijdens het aanbrengen. Vermijd direct contact met 

zonlicht. Niet roken of in nabijheid van open vuur verwerken. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimtes. Een 

veiligheidsfiche is op verzoek beschikbaar. Als niet uitgehard product in de ogen komt, overvloedig met water 

spoelen en een arts raadplegen.  

Technische gegevens 

 Eenheid Waarde Norm 

Aard van het product  XYL  

Densiteit g / ml 1.02  

Droogtijd min 60 23 °C / 55 % R.V. 

Open tijd uur 4 23 °C / 55 % R.V. 

Viscositeit mPas 75 - 100  

Verbruik ml / m² 100 - 250  

Verwerkingstemperatuur °C + 5 / + 30  

 

 

 

 

 
De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden 

gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de 

beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec 

BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade. 
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