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Applicatie condities
Dek ter bescherming kunststoffen en gelakte oppervlakken af voordat u de primer spuit. 
Breng de primer gelijkmatig op de ondergrond aan in een breedte die overeenkomt met die 
van het plakband. Spuit langzaam en intensief op zuigende ondergronden (in een keer). Laat 
de primer drogen afhankelijk van de temperatuur. Bij vochtige of lage temperaturen kan 
de droogtijd toenemen. Primer blijft plakkerig; de primer is echter volledig droog wanneer 
vingerafdrukken niet meer / zwak zichtbaar zijn. Let op! Spuit de primer enkel waar de 
loodvervanger zal worden toegepast. Dit om glinstering op de dakpan of onderlaag te 
voorkomen. 

Reiniging
Overtollige resten moeten onmiddellijk worden verwijderd. Spuit resten met een reiniger, 
laat 30 seconden staan staan en veeg het daarna met een doek af. 

Beperkingen & aanbevelingen 
Easyflex primer is niet compatibel met verven, vernissen en kunststoffen. Compatibiliteit met 
substraten en materialen moet voor gebruik worden getest. 

Raadpleeg het MSDS (veiligheidsinformatieblad) voor gezondheids- en veiligheidsinformatie 
en richtlijnen. 

Garantie & aansprakelijkheid
EBS Europeanbuildings Supply B.V. garandeert dat haar product, binnen de 
houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is me de specificaties. De aansprakelijkheid zal 
nooit meer bedragen dan hetgeen bepaal is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In 
geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie 
is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen 
aansprakelijkheid in. Het is de 
verantwoordelijkheid van gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor 
de toepassing geschikt is.

EBS Europeanbuilding Supply B.V. geeft 10 jaar garantie op de plakking van de onderlaag in 
combinatie van de easyflex pro. 
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Omschrijving 
Easyflex primer is een spuitprimer en hechtprimer ontwikkeld voor het verlijmen van tape op 
poreuze ondergronden zoals metselwerk, gips, beton en (hout-) vezelplaten. 

Toepassingen 
Snelle applicatie in vergelijking met borstelen of kwsten
Korte verwerkingstijd
Blijven kleverig 
Met instelbare tuit L-M-H 

Standaard assortiment 
Kleur   12 x 500ml aerosol
Kleurloos  SL-665-0000-500

Technische Productgegevens     Synthetisch Rubber
Basis         DCM-vrij
Oplosmiddel    +20°C   ca.10 minuten
Afluchttijd droogsubstraat  +5°C   ca. 20 minuten
      0°C   ca. 30 minuten
      -5°   ca. 40 minuten
Dekking     60 mm breedte 30-70m1, afhankelijk van
         ondergrond

Temperatuurbestendigheid  °C   -20°C tot +80°C

Houdbaarheid
In ongeopende originele verpakking, koel droog en rechtop opslaan, tussen +5°C tot +25°C, 
maximaal 18 maanden houdbaar, na productiedatum. Niet aan direct zonlicht blootstellen. 

Voorbereiding 
Zorg ervoor dat substraten en te verlijmen materialen schoon, droog en stof- en 
vetvrij zijn. Beton- en cementresten verwijderen


