
SNELDROGEND 1-KOMPONENT 
VOORSTRIJKMIDDEL OP BASIS VAN 
POLYURETHAAN

ONDERGRONDVOORBEREIDING
De ondervloer moet voldoen aan de eisen van ATV DIN 18 365 (eisen aan  
de ondervloer) resp. ATV DIN 18 356 (leg- en onderhoudsinstructies).  
De ondervloer moet schoon, vrij van scheuren, stevig en vrij van 
oplosmiddelen zijn. Oude vloerbedekking, niet-vastzittende lijm en 
egalisatieresten moeten mechanisch volledig worden verwijderd. 

Nieuwe beton- en cementdekvloeren borstelen en stofzuigen en bouwresten 
verwijderen. Anhydriet vloeren altijd schuren (korrelgrootte 16) en 
stofzuigen. Hardsteen- en tegelvloeren opschuren of grondig reinigen. 

Maximale vochtgehalte bij onderstaande toepassingen zijn: 
-  Beton- en cementdekvloer binnen, op isolatie of scheidingslaag:
    - zonder vloerverwarming bij een vochtpercentage tot 2%*  
 - met vloerverwarming bij een vochtpercentage tot 1,8%* 
-   Anhydriet vloeren binnen:
 - zonder vloerverwarming, bij een vochtpercentage tot 0,5%* 
 - met vloerverwarming, bij een vochtpercentage tot 0,3%*

U dient bij bovengenoemde vochtgehaltes de vloer te voorzien van Co-pro 
Universele primer en vochtscherm tot bij een vochtpercentage tot 4%*.

VERWERKING
De ondervloer moet schoon, droog, scheurvrij, trek- en drukvast zijn. 
Verpakking voor gebruik goed schudden en aansluitend het product met 
een veloursroller gelijkmatig en dun opbrengen. Indien de ondervloer geen 
oneffenheden vertoont kan ook een lamsvachtroller gebruikt worden, 
plasvorming vermijden. Voor blokkering van optrekkend vocht of restvocht 
in beton- of cementvloeren moet na uitharding van de eerste laag altijd 
kruislings een tweede laag worden aangebracht. 

Droogtijd van de eerste laag 1,5 uur, de tweede laag heeft een droogtijd 
van 1 uur (bij 18 graden). Bij verlijming van parket kan er rechtsteeks 
worden verlijmd. Wanneer de vloer dient te worden geegaliseerd nog  
een laag Co-pro universele primer onverdund aanbrengen.

*Vochtpercentage is gemeten volgens de Calcium Carbid methode

CO-PRO UNIVERSELE PRIMER 
VOCHTSCHERM ≤4%

ALLES VOOR JE  VLOER!

Scan deze QR 
voor meer info.

>>

Productvoordelen

• Primer / vochtscherm tot CM.4%

• Snelle uitharding

• Zeer laag verbruik

Artikelnummer 
4887890011

8 717003 325642

TOEPASSING:
Voor het afsluiten en/of het verstevigen 
van sterk zuigende en vaste of verzande 
ondervloeren. Kan ook als afsluiting dienen 
tegen optrekkend vocht of restvocht in 
betonvloeren en cementdekvloeren  
vochtpercentage tot 4%* (cementdekvloeren 
met vloerverwarming: met een vochtpercentage 
tot 3%*). 
Geschikt voor vloerverwarming.



EIGENSCHAPPEN
- Vochtscherm tot ca. 4%*
- Universeel toepasbaar
- Korte droogtijd 
- Zeer laag verbruik
- Inzetbaar voor vloerverwarming

TECHNISCHE INFORMATIE
Verpakking: 5 liter blik 
Houdbaarheid: koel en droog bewaren
 in gesloten verpakking ca. 6 maanden houdbaar 
 altijd in volgorde van ontvangst verwerken 
Basis:  polyurethaan
Kleur: licht bruin          
Verwerkingstemperatuur: + 10°C tot + 30°C
Soortelijk gewicht:  1,0 kg/m3

Verbruik:  ca. 6-10 m2/liter
Uithardingstijd laag 1:  90 minuten
Uithardingtijd laag 2:  60 minuten

LET OP
Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. In 
verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden 
waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden 
voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn  
van het gebruik van het product. 

ALLES VOOR JE  VLOER!


