Teknisk Datablad
QuickPrime™ Plus
1. Beskrivelse
Firestone QuickPrime™ Plus er udviklet til at rengøre og grunde
RubberCover™ EPDM-membranen og/eller underlaget inden påføring af
QuickSeam™-produkter.
QuickPrime
Plus
skal
påføres
med
QuickScrubber™-Kit sæt.

2. Forbehandling
Overfladerne, skal være rene, tørre og fri for fremmedlegemer, talkum og snavs. Rengøring inden brug kan
være nødvendig. Omrør QuickPrime Plus før og under brug. Lad produktet opnå stuetemperatur inden brug,
hvis det har været udsat for lavere temperaturer. Hæld den påkrævede mængde QuickPrime Plus over i en
spand, da dette gør påføringen nemmere.

3. Anvendelse
Påfør QuickPrime Plus på RubberCover™ EPDM-fladen og/eller andre underlag, der skal behandles med
QuickSeam™-produkter ved hjælp af QuickScrubber™-puden og -håndtaget. Brug lange strøg frem og
tilbage, mens der trykkes moderat til hårdt ned i hele strøgets længde. Fortsæt, indtil overfladen antager en
mørkegrå farve (uden striber eller ansamlinger). Lad de grundede overflader tørre helt indtil de er
fingertørre (som regel mindre end 10 minutter) inden påføring af QuickSeam-produkterne.

4. Forbrug
Fortynding er ikke tilladt. 1 dåse (0,95 l) rækker til:
●
●
●

QuickSeam SA Flashing 45 cm: 8 lbm
QuickSeam Corner Flashing: 50 stykker
QuickSeam Cover Strip 15 cm: 20 lbm

5. Data
Tekniske specifikationer

●Base
●Farve
●Opløsningsmidler
●Tørstof
●Viskositet
●Specifik vægtfylde
●Flammepunkt

Syntetiske gummipolymerer
Grålig
Heptan, toluen
16 - 18%
Tyndtflydende
0,793 kg/ltr
-17,8°C

6. Emballage / Opbevaring / Holdbarhed
Emballage: dåse, 0,95 l (12 dåser pr. kasse)

Holdbarhed: Der kan forventes en holdbarhed på 12 måneder ved opbevaring under de ovennævnte
forhold. Lagerholdbarhed skal betragtes som vejledende og afhænger af opbevaring og håndtering.
Produktets kvalitet og brugbarhed skal således altid kontrolleres: når det blandes, skal produktet kunne
omrøres til en homogen og ensartet masse uden klumper.
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Opbevaring: Opbevares i de oprindelige uåbnede beholdere ved temperaturer mellem 15°C og 25°C.
Opbevar materialet beskyttet mod direkte sollys, indtil det skal bruges.
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7. Forholdsregler
Brandfarlig. Holdes væk fra antændelseskilder. Der må ikke ryges under brugen. Må kun anvendes i områder
med god ventilation. Undgå kontakt med hud og øjne. Se sikkerhedsdatabladet. Opbevares utilgængeligt for
børn.
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DANSK IMPORTØR:

