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Toepassing

• Voor het voorbereiden van houten, keramische, betonnen, cement- en calciumsulfaatgebonden ondergronden die afgewerkt worden met 
weber.floor producten.

• De hechtprimer verbetert de hechting, voorkomt luchtbellen, voorkomt wateronttrekking aan de mortelspecie en het bindt de nog 
achtergebleven stofdeeltjes. Hiermee worden de optimale condities bereikt. Zowel voor de maximale vloeieigenschappen van de mortel, als 
ook voor de prestaties van de verharde vloer.

• Afhankelijk van type ondergrond de geconcentreerde vloerprimer verdunnen volgens mengverhouding, zoals aangegeven in de tabel op deze 
pagina.

Leveringsvorm

Can à 2,5 liter

Verkrijgbaarheid

Bouwmaterialenhandel

Product eigenschappen

Voor alle weber.floor mortels 
Groot hechtvermogen 
Waterverdunbaar 
Sneldrogend

Kleuren

Wit, droogt transparant op.

Universeel, geconcentreerde vloerprimer.

weber.prim vloer Universeel geconcentreerde vloerprimer 2,5 ltr
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• Voor alle weber.floor mortels

• Groot hechtvermogen

• Waterverdunbaar

• Sneldrogend



Gereedschap

Zachte bezem/borstel / blokkwast / emmer / gieter.

Verbruik

Ca. 50 m² per jerrycan, afhankelijk van de toepassing en porositeit van de ondergrond.

Dosering

weber.prim vloer is op eenvoudige wijze met schoon leidingwater te mengen. 
Afhankelijk van de toepassing onderstaande verdunningswaarden / mengverhouding aanhouden.

 

Ondergrond Verhouding 
primer/water

Verbruikt primer 
(verdund)

Aantal 
lagen

Beton 1:3 0,10 l/m2 1

Zandcement, 
lichtgewicht beton

1:3 0,15 l/m2 1

Calciumsulfaat 1:1 0,20 l/m2 1

Natuursteen, tegels 1:1 0,15 l/m2 1

Droge, poreuze 
oppervlakken

1:5 (1e laag) 
1:3 (2e laag)

0,25-0,40 l/m2 2

Industriële vloeren 1:5 (1e laag) 
1:3 (2e laag)

0,20-0,40 l/m2 2

Industriële vloeren - dicht 1:3 0,15 l/m2 1

Hout 1:1 0,15 l/m2 1

Gebruiksaanwijzing

• Voorbereiding

Zorg voor een draagkrachtig oppervlak en droge ondergrond vrij van loszittende delen, stof, olie en andere stoffen die nadelig zijn voor de 
hechting. 
Schuur indien nodig de ondergrond op om een goede hechting te verkrijgen. (Zorg er voor dat u daarna de ondergrond grondig stofzuigt). 
Dicht eventuele openingen in de ondergrond af om lekkage te voorkomen. 
Zorg voor een lichte ventilatie tijdens en na het aanbrengen van weber.prim vloer. Het primeren van de ondergrond is van wezenlijk belang om 
een goed eindresultaat te verkrijgen. 
 
 

• Aanmaken

<p>&nbsp;<strong>weber.prim vloer</strong> moet worden gemengd met schoon leidingwater.<br />

•  
&nbsp;</p>

•  
<table class=“contenttable contenttable-2“>

•  
<thead>

•  
<tr class=“tr-even tr-0“>

•  
<th id=“col8056-0“ class=“td-0“ scope=“col“>

•  
<p>Ondergrond</p>
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•  
</th>

•  
<th id=“col8056-1“ class=“td-1“ scope=“col“>Verhouding primer/water</th>

•  
<th id=“col8056-2“ class=“td-2“ scope=“col“>Verbruik</th>

•  
<th id=“col8056-3“ class=“td-last td-3“ scope=“col“>Aantal lagen</th>

•  
</tr>

•  
</thead>

•  
<tbody>

•  
<tr class=“tr-odd tr-1“>

•  
<td class=“td-0“ headers=“col8056-0“>Beton</td>

•  
<td class=“td-1“ headers=“col8056-1“>1:3</td>

•  
<td class=“td-2“ headers=“col8056-2“>0,10 l/m²</td>

•  
<td class=“td-last td-3“ headers=“col8056-3“>1</td>

•  
</tr>

•  
<tr class=“tr-even tr-2“>

•  
<td class=“td-0“ headers=“col8056-0“>Zandcement, Lichtgewicht beton</td>

•  
<td class=“td-1“ headers=“col8056-1“>1:3</td>

•  
<td class=“td-2“ headers=“col8056-2“>0,15 l/m²</td>

•  
<td class=“td-last td-3“ headers=“col8056-3“>1</td>

•  
</tr>

•  
<tr class=“tr-odd tr-3“>

•  
<td class=“td-0“ headers=“col8056-0“>Calciumsulfaat</td>

•  
<td class=“td-1“ headers=“col8056-1“>1:1</td>

•  
<td class=“td-2“ headers=“col8056-2“>0,20 l/m²</td>

•  
<td class=“td-last td-3“ headers=“col8056-3“>1</td>

•  
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