Voorstrijken

DPM810
Voorstrijkmiddel
Tegel over tegel
Niet zuigende
ondergronden
Coba DPM810 voorstrijkmiddel tegel over tegel is een fabrieksmatig vervaardigde
oplosmiddelvrije acrylaatdispersie.
Producteigenschappen
Gebruiksaanwijzing
Leveringsvorm

Visceuze vloeistof

Kleur

Oranje

Geur

Geurloos

Min. filmvormingstemperatuur

0°C

Voorbereiding ondergrond
De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig,
scheurvrij, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die de
hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Oude afwerklagen
kunnen voorgestreken worden, mits ze zelf goed hechtend
en watervast zijn. Bestaand tegelwerk vooraf goed

Speciale productkenmerken:

reinigen/ontvetten.

• Niet-zuigende ondergronden
• Optimale hechting

Verwerking

• Gebruiksklaar

Coba DPM810 voor gebruik goed roeren en verwerken

• Eenvoudig en snel aan te brengen

met kwast of (vacht)roller. Altijd dun en gelijkmatig

• Oplosmiddelvrij

aanbrengen. Droogtijd: <1 uur, mede afhankelijk van de

• Spatvrij

omstandigheden

ter

plaatse.

Zorg

voor

voldoende

ventilatie om de droging te bevorderen. Zet bij twijfel altijd

Toepassingsgebied

een proefstuk op om te zien of het product
voldoet aan de gestelde eisen. U kunt ook contact

Coba

DPM810

ondergronden,

is
zoals

geschikt
gevlinderd

voor

niet-zuigende

beton,

bestaand

opnemen met onze afdeling technische adviezen.
Reinig gereedschap direct na gebruik met (warm) water.

tegelwerk, betonemaille, oude (vastzittende) verf- en
coatinglagen, siergrind, oude lijmlagen en linoleum. Coba

Verbruik

DPM810 is bij uitstek geschikt als hechtlaag voor het

Het verbruik is afhankelijk van de toepassing ca. 50 - 100

aanbrengen van Coba tegellijmen en egalisatiemortels.

g/m2.

Coba
spatvrij

DPM810 heeft een groot hechtvermogen en kan
aangebracht

worden.

Coba

DPM810

is

Droging

sneldrogend en filmvorming treedt op vanaf 0ºC. Coba

De droogtijd van het voorstrijkmiddel bedraagt <1 uur

DPM810 verbetert het standvermogen bij wandtegelwerk.

mede
afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse.

Voorstrijken

DPM810 Voorstrijkmiddel

Ecologie/toxicologie

Overige informatie

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring

mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken,

en is van toepassing op het product zoals door ons

productresten laten drogen en/of verharden en als normaal

geleverd. Coba Afbouwproducten BV kan echter geen

bouwafval afvoeren.

garanties geven op de kwaliteit van de uitvoering en/of
verwerking. Dit product is speciaal bedoeld voor de
professionele verwerker. Op al onze leveringen zijn onze

Veiligheidsvoorschriften

Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
Van alle Coba producten is een veiligheidsinformatieblad
beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door.
Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij
nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

Verpakking en opslag

Verpakkingseenheid

Doos met 12 emmers van 1 kg
Palletbelading 24 stuks
Emmers van 5 kg
Palletbelading 48 stuks
Emmers van 20 kg
Palletbelading 24 stuks

Opslag en transport

Koel en vorstvrij
opslaan en transporteren

Houdbaarheid

Minimaal 1 jaar in originele,
ongeopende verpakking
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Aangebroken verpakkingen onmiddellijk na gebruik goed afsluiten

TEL088-8118 800

Keesomstraat 9
6717 AH Ede

Postbus 19
6710 BA Ede

Fax 088-8118801
www.coba.nl

