
Voorstrijkmiddelen

DPM800
Coba DPM800 voorstrijkmiddel zuigende ondergronden
is een fabrieksmatig vervaardigde oplosmiddelvrije
acrylaatdispersie.

Producteigenschappen

Speciale productkenmerken
Vermindert de zuiging van de ondergrond
Optimale hechting
Gebruiksklaar
Eenvoudig en snel aan te brengen
Oplosmiddelvrij

Toepassingsgebied

Coba DPM800 voorstrijkmiddel is geschikt voor het
binnens-  en  buitenshuis  voorstrijken  van  alle
zuigende ondergronden, zoals beton, kalkzandsteen,
cement- en gipsgebonden pleisterwerk, cellenbeton,
gipsblokken,  gipskarton-  en  gipsvezelplaten  en
watervast  multiplex.  Coba  DPM800  vermindert  de
zuiging en optimaliseert de hechting. Coba DPM800
is  gebruiksklaar  en  oplosmiddelvrij.  Gebruik  op
niet-zuigende  ondergronden,  zoals  bestaand
tegelwerk Coba DPM810. 

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding ondergrond
De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig,
scheurvrij, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die
de hechting nadelig kunnen beïnvloeden.

Verwerking
Coba DPM800 voor gebruik schudden en verwerken
met kwast, (vacht)roller of airless-spuit. Gebruikt u op
een anhydrietvloer  of  alphavloer  de  Coba GTA190
poederlijm  anhydriet  &  alphavloer  dan  voorstrijken
met  1  op  1  met  water  verdunde  Coba  DPM800
voorstrijkmiddel.  Altijd  dun  en  gelijkmatig
aanbrengen.  Droogtijd:  1  -  2  uur,  mede afhankelijk
van  de  omstandigheden  ter  plaatse.
Verwerkingstemperatuur tussen 5°C en 25°C. Zet bij
twijfel altijd een proefstuk op om te zien of het product
voldoet  aan de gestelde eisen.  U kunt  ook contact
opnemen  met  onze  afdeling  technische  adviezen.
Reinig  gereedschap  direct  na  gebruik  met
(warm)water.



Voorstrijkmiddelen DPM800

Verbruik
Het verbruik is afhankelijk van de toepassing ca. 100 -
150 ml/m².

Nabehandelen/drogen
De droogtijd van het voorstrijkmiddel bedraagt ca. 1 -
2 uur mede afhankelijk van de omstandigheden ter
plaatse.

Ecologie/toxicologie

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op
voor  mens  en  milieu.  De  verpakking  helemaal
leegmaken,  productresten  laten  drogen  en/of
verharden en als normaal bouwafval afvoeren.

Veiligheidsvoorschriften

Van  alle  Coba  producten  is  een
veiligheidsinformatieblad  beschikbaar.  Neem  deze
informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie
met  andere  middelen  gebruiken  tenzij  nadrukkelijk
vermeld in deze documentatie.

Verpakking en opslag

Overige informatie

De  informatie  berust  op  onze  huidige  kennis  en
ervaring en is van toepassing op het product zoals
door ons geleverd. Coba Afbouwproducten BV kan
echter geen garanties geven op de kwaliteit van de
uitvoering en/of  verwerking.  Dit  product  is  speciaal
bedoeld voor de professionele verwerker. Op al onze
leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden
van toepassing.

art. 47215 can van 10 ltr
 40 st/pallet
 kleur oranje

art. 47220 fles van 1 ltr
 288 st/pallet
 kleur oranje

art. 47225 can van 5 ltr
 60 st/pallet
 kleur oranje

art. 47226 ibc van 900 ltr
 kleur oranje

Houdbaarheid: minimaal 1 jaar in originele, ongeopende
verpakking.

Koel en vorstvrij opslaan en transporteren.

Aangebroken verpakkingen onmiddelijk na gebruik goed
afsluiten.


