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TECHNICAL DATA SHEET 

REFORAC UPPER BOND PRimER 10 
TRANsPARANTE PRimER

1. Beschrijving en toepassingen product

Reforac Primer 10 kan worden gebruikt om de hechting van Reforac Upper Bond 
tapes op ondergronden zoals polyethyleen, polypropyleen, ABS, PET, beton, hout, 
metalen en verf te bevorderen. 
Primer 10 bevat meer dan 250 g/L vluchtige organische stoffen (VOS). 
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2. chemische eigenschappen

Kleur helder licht geel

Viscositeit 35 + 5 cps

Dichtheid 1000 kg/m³

Vaste stoffen ongeveer 6%

Vlampunt 4°F (-20°C) O.C.

Netto gewicht 750 g/L

3. voorBehandeling en wijze van aanBrengen

• Zorg ervoor dat het te verlijmen oppervlak schoon en droog is.
• Verontreinigde oppervlakken moeten worden schoongemaakt met een mengsel 

van 50/50 isopropy lalcohol en water. Gebruik een schone, pluisvrije doek.
• Als de te verlijmen oppervlakken niet correct zijn voorbehandeld, kan er een 

verstoring van de lijmverbinding optreden.
• Voor gebruik de primer goed schudden. 
• De primer kan worden aangebracht met een kwast, wattenstaafje, een 

spuitpistool onder druk, een roller of ander soortgelijk aanbrengmateriaal.
• Breng een dunne, gelijkmatige laag primer aan op het hechtoppervlak met een 

minimale hoeveelheid die het oppervlak volledig bedekt. 
• Laat de primer goed drogen voordat u tape aanbrengt. 
• Dit wordt gewoonlijk bereikt in 5 minuten bij kamertemperatuur. 
• Zorg ervoor dat het oppervlak van de primer vrij blijft van verontreinigingen 

voordat u de tape aanbrengt. 
• Breng bij poreuze oppervlakken de primer 2 keer aan.
• Laat de eerste laag drogen voordat u de tweede laag aanbrengt. 
• Overtollige primer kan worden verwijderd met isopropy lalcohol. 
• Mogelijk moet u krachtig boenen. 

4. verpakking

• 230 ml
• 12 maanden vanaf de fabricagedatum indien bewaard in de originele verpakking 

bij 60-80°F (15-27°C). 
• Breng slechts een kleine hoeveelheid over in een werkvat voor gebruik. 
• Zorg ervoor dat het deksel stevig vastzit. Controleer op lekkages.

Opslag 12 maanden, liggend in koele, droge toestand bewaren in originele 
verpakking.
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Download het veiligheidsinformatieblad (MSDS) en de technische handleiding in het 
Nederlands van www.reforac.com.

disclaimer:

Deze informatie, gebaseerd op onze expertise en tests, wordt verondersteld betrouwbaar 
te zijn en wordt in goed vertrouwen verstrekt, maar zonder garantie. Wij kunnen geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade, verlies, ongeval, inbreuk op octrooien 
of voor handelingen die niet onder onze directe controle vallen als gevolg van het 
gebruik van deze informatie. We raden kopers aan om hun eigen tests uit te voeren om 
naar eigen tevredenheid de geschiktheid van een product voor hun specifieke doel te 
bepalen. Aangezien dit product buiten onze controle wordt gebruikt, kunnen wij geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies of schade.


