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PRODUCTINFO

KEMPERTEC® FPO 
PRIMER

TOEPASSINGEN
Als primer voor optimale hechting tussen polyolefinische 
kunststoffen (FPO/TPO) en volgende afdichtingen:
• KEMPEROL 2K-PUR 
• KEMPEROL 1K-PUR 
• KEMPEROL AC Speed 
• KEMPEROL AC Speed+

TECHNISCHE SPECIFICATIES
• Goed bindmiddel op TPO-banen
• 1-component
• Snel ontluchtend

VERPAKKINGEN
0,75 kg en 4 kg blik

OPSLAG
Koel, vorstvrij, droog en ongeopend opslaan. Minstens 
houdbaar: zie etiket verpakking.

VERBRUIK 
Afhankelijk van ondergrond en temperatuur: ong. 50-150 gr/
m². Bij hogere temperaturen moet rekening worden gehouden 
met meerverbruik.

EIGENSCHAPPEN 
Vorm     vloeibaar 
Standaard kleur   transparant
Gebruikstijd*   ca. 5 min
Regenvast na*   ca. 30 min
Begaanbaar na*   ca. 30 min
Van verdere coating voorzien na* ca. 30 min

* Metingen bij 23° - 50% rel. vochtigheid. Door weersinvloeden, zoals wind, 
luchtvochtigheid en temperatuur worden de aangegeven waardes veranderd.

VOORBEREIDING
Ondergronden moeten droog, geschikt en vrij van 
hechtingsverminderende stoffen zijn en moeten strikt 

overeenkomstig worden voorbereid. 
(zie technische informatie TI 21 - Beoordeling ondergrond) 

Reiniging met KEMCO MEK reinigingsmiddel is noodzakelijk. 
Opgelet: KEMPERTEC FPO primer is niet voor elke ondergrond 
geschikt. De primer is alleen voor polyolefinische kunststoffen 
ontwikkeld. Er kan bij dalende temperaturen worden gewerkt. 
Bij uitvoering moet de oppervlaktetemperatuur 3 K boven het 
dauwpunt liggen. Bij temperaturen onder het dauwpunt kan 
zich op het te bewerken oppervlak een scheidende vochtlaag 
ontstaan (DIN 4108 - 5 Tab. 1).

KEMPERTEC FPO primer moet in een behandeling worden 
aangebracht totdat deze verzadigd is. De primer wordt met 
de perlonroller zo verdeeld dat materiaalophopingen worden 
vermeden.

WERKONDERBREKING EN AANBRENGEN VERDERE COATINGS
Na 15 - 30 minuten (afhankelijk van de weersinvloeden zoals 
wind, luchtvochtigheid en temperatuur), bij een droog en 
lijmvrij oppervlak van de opgebrachte primer, kunnen verdere 
geschikte KEMPER SYSTEM producten (KEMPEROL 2K-PUR 
waterproofing en KEMPEROL 1K-PUR waterproofing) worden 
opgebracht. Verder coaten moet binnen de volgende 24 
uur afgerond zijn, omdat de lagen zich anders kunnen gaan 
scheiden.

BESCHERMENDE UITRUSTING
U dient beschermende kleding te dragen. Reinigen van 
gereedschappen onmiddellijk na gebruik met KEMCO MEK 
reinigingsmiddel. Handen reinigen.

OPMERKING
Let op de volgende technische informatie:
• TI 21 - Beoordeling ondergrond
• TI 23 - Producten met oplosmiddelen

BELANGRIJKE INSTRUCTIES
De veiligheidsdatabladen, kenmerken van de verpakkingen, 
de gevarenaanduidingen en de veiligheidsadviezen op de 
verpakkingen moeten bij transport, opslag en verwerking 
in acht worden genomen. Voor de verwerking moeten de 
informatiebladen van de BGChemie in acht worden genomen. 

Niet in water, afvalwater of de grond laten komen. 
Niet geschikt voor gebruik in zwembaden.
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