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PRODUCTBLAD                              BONCREAT PRIMER: 
 
VERWERKING 
Voeg water toe aan de emmer BONCREAT PRIMER tot 1 cm onder de rand van de emmer 
en roer zorgvuldig door en breng het mengsel aan met behulp van een kwast of vachtroller.  
Na 30-60 Minuten kunt u uw Boncreat Product aanbrengen: zoals Beton Ciré, Metal Stuc, 
Glamour Stuc, RoestStuc, Beton Flow. 
 
EIGENSCHAPPEN 

−  Hechtmiddel geschikt voor diverse toepassingen. 

−  Regelt de porositeit van de ondergrond. 
−  Versterkt de oppervlaktecohesie van de ondergrond en verbetert de hechting. 
− Verbetert cement-, gips- en kalkmortels. 

TOEPASSINGEN 
−  Voor binnen en buiten.  

−  Voor wanden en vloeren. 
−  Voorstrijkmiddel voor vrijwel alle sterk of zwak zuigende ondergronden. 
−  Aanbrandmiddel voor gladde en gesloten ondergronden zoals tegels, staal en polystyreen. 

−  Isolatiemiddel op anhydriet of houten ondergronden. 
−  Toeslagmiddel voor verbetering van cement-, gips-, en kalkmortels. 

VOORBEREIDING ONDERGROND 
− Maak de ondergrond schoon en vetvrij. 
−  Ontdoe de ondergrond van losse delen. 
−  Krab niet-resistente ondergronden af (afbladderende verf, betonslib, lijmresten etc). 
−  Schuur indien nodig dekvloeren op basis van anhydriet over de totale oppervlakte om de sliblaag te 

verwijderen. 
 
ALGEMEEN 
■ Een afwerklaag is al na ca. 30 minuten na de voorbehandeling ‘nat in nat’ aan te brengen. 

■ Reinig gereedschap direct na gebruik met water. 
Samenstelling: kunststofdispersie met een vaste stofgehalte van 50%  
Gebruik: niet onder de 5 ºC verwerken, Vorstvrij bewaren. 
Droogtijd: afhankelijk van de toepassing, indien gebruikt als voorstrijkmiddel is 
de afwerklaag al na ca. 15 minuten aan te brengen 
Verdunner: water 
Soortelijk gewicht: 1,06 
Kunststof emmers à 2.5 liter (bevat 2 liter) 
Verbruik Ca. 30 m² per liter, afhankelijk van de toepassing en porositeit van de ondergrond. 
Kleur: Wit. 
In gesloten originele verpakking houdbaar tot 1 jaar na fabrieksdatum. 

 
OVERIGE TOEPASSINGEN 
■ Voorstrijkmiddel op zuigende ondergronden: 
Maak 1 volumedeel BONCREAT PRIMER aan op 3 delen water. 
Breng het mengsel aan met behulp van een kwast of vachtroller. 
■ Aanbrand-voorstrijkmiddel op gladde, niet zuigende ondergronden: 
Maak BONCREAT PRIMER aan met grof zand, cement en water in de verhouding 1:1:1:1. 
Breng het mengsel aan met behulp van een stoffer in een laagdikte van 2 à 3 mm. 
Laat het ca. 16 uur drogen om daarna de verharde laag met een mengsel van BONCREAT PRIMER en water in 
de verhouding 1:3 voor te strijken. 
■ Isolatie-voorstrijkmiddel op anhydriet en hout: Maak 1 volumedeel BONCREAT PRIMER aan op 1 deel water. 
Breng het mengsel aan met behulp van een vachtroller. Laat het ca. 16 uur drogen om daarna het oppervlak voor 
te strijken met een mengsel van 
BONCREAT PRIMER en water in de verhouding 1:3. 

 


