
 

Technische gegevens product, verbruik en 
toepassingen 
Technische omschrijving  

ByBjorn primer is een water gedragen primer ontwikkeld om de hechting te verbeteren en de 
zuiging van de ondergrond te verminderen. ByBjorn primer is organisch met acrylaat 
kunststoffen en niet synthetisch. Indien droog neemt het nagenoeg geen water meer op 
door de filmvorming op de ondergrond. Afhankelijk van de omstandigheden kan na 1uur de 
volgende laag aangebracht worden. ByBjorn primer mag verdund worden met water bij 
sterk zuigende ondergronden in de verhouding 1:1, 1:2 of 1:3 (testen op ondergrond).  

Verbruik 

Het verbruik van ByBjorn primer: 
• 20 m2/LT (Onverdund en afhankelijk van de zuiging van de ondergrond)  

Verpakkingen 

ByBjorn primer is verkrijgbaar in 3 verschillende hoeveelheden (Onverdund):  

- 1 l 
- 2,5 l 
- 5 l  

Voordelen 

- UV bestendig  
- Snel overheen te smeren  
- Op waterbasis  
- Universeel toepasbaar  

Opslag 

ByBjorn primer is 12 maanden houdbaar, mits bewaard in originele en ongeopende 
verpakking. Opslag in een droge, vorstvrije ruimte met een temperatuur tussen de 5°C and 
40°C. Buiten bereik van kinderen bewaren.  

 

 

 



Veiligheidsvoorschriften 

Voor veiligheidsvoorschriften omtrent tran- sport, gebruik, opslag en afvoer van chemische 
producten, kunnen gebruikers de meest recente versie van de veiligheidsbladen raadplegen 
welke fysische, toxicologische en ecologische gegevens bevatten.  

 

Voorzorgsmaatregelen 

ByBjorn primer is niet giftig, gevaarlijk of ontvlambaar bij normaal gebruik. Vermijd contact 
met huid en ogen. Maak gebruik van rubberhandschoenen en een veiligheidsbril. Buiten 
bereik van kinderen houden. Bij aanraking met ogen onmiddellijk met veel water spoelen. 
Lees het etiket op de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voordat u dit product 
gebruikt.  

 

Note/Disclaimer 

Onze technische adviezen zijn gebaseerd op onze beste kennis en de hoogste mate van 
technologie die op dit moment bij ons bekend zijn. Daarom is bij het gebruik van onze 
producten aan te raden om onze voorschriften en adviezen, alsmede onze bijproducten en 
materialen door ons aangegeven, te gebruiken. Gebruikt u de producten altijd alleen 
waarvoor deze bedoeld zijn, dit om schade te voorkomen. Het gebruik van de producten ligt 
echter buiten onze controle en is daardoor altijd ter uwer verantwoordelijkheid, u dient 
daartoe altijd de producten vooraf te testen voor de beoogde toepassing en doeleinden. 
De adviezen door ons gegeven zijn derhalve ook niet bindend en kan niet op ons verhaald 
worden als basis voor enige aansprakelijkheid tegen ons. De betreffende adviezen, richtlijnen 
en (wettelijke) normen, als ook de erkende technische voorschriften moeten te alle tijden 
worden nageleefd.  

 

Gebruik 

ByBjorn primer kan op alle zuigende en niet zuigende ondergronden gebruikt worden. Het 
dient als ondergrond preparatie om de hechting te verbeteren en de zuiging te 
verminderen. Ondergrond dient schoon, droog, vlak, slagvast en ontvet te zijn alvorens toe te 
passen.  

 

 

 

 

 

 



Technische data 

Handdroog: 1uur 

Vorstbestendig: ja 

Voor extern gebruik: ja, alkalisch en UV bestendig  

Hechting: Hecht op alle zuigende ondergronden 

Uitstraling: Glanzend 

Aangeraden dikte: 50um 

Verbruik: ± 20m/l. Afhankelijk van zuiging ondergrond 

 


