FOGNING
TOK Primer SK
Produktinformation
Lösningsmedelsbaserad primer för användning i samband med TOK-bitumenbaserade
fogprodukter vilka är förbehandlade med klister från fabrik ( SK ).
Fördelar
● primer för Denso TOK -sortimentet
● mycket snabbtorkande
● Ger ökad vidhäftning på asfaltunderlag
Materialegenskaper
TOK primer SK är en transparent, gulaktig primer för alla TOK-produkter vilka är belagda med
klister från fabrik. Primer SK kan strykas med pensel eller kan sprutas. Vid sommartemperatur
behöver primern endast ”luftas” under 3-5 min, innan applicering kan ske. Primer SK uppfyller de
tyska normerna enligt TL/TP Fog StB.
Teknisk data
Egenskaper 		
enhet		
o
Flampunkt		
C		
Densitet		 g/cm3		
Fasta beståndsdelar %		
Torktid ( vid 20oC )
min		
Åtgång			m2/lit		

värde
-18
~0,8
~30
3-5		
~4m2/lit

standard
DIN 51755				
” 51757

Applicering
Omgivningstemperaturen bör ligga inom 10oC till 50oC. Påföres med pensel eller kan sprutas.
Rör om innehållet väl innan användning. Tillslut burken genom att locket påsättes väl.


Förpackning
Finns i förpackningar; 0,5 lit burk ( 4 st/kart. ) eller 5 lit. burk. Kan lagras kallt och torrt i upp till
3 år.

TOK -Primer SK

Lösemittelhaltiger Voranstrich für das selbstklebende
TOK®-Band DR SK, TOK®-Band DRAIN SK, Rissband S

Personligt skydd
Normalt användes primern utomhus men se ändå till att ventilationen är god.
Beschreibung
Undvik hud- och ögonkontakt. Använd lämpliga skyddskläder, handskar
och gärna
skyddsglasögon. Smörj gärna händer med skyddskräm. Vid ev. hudkontakt tvätta omgående med
ist ein Voranstrich (Primer)
tvål och vatten. Vid ögonkontakt spola med hjälp av en ögonduschTOK-Primer
eller medSKljummet
vatten och
für die Vorbehandlung von Asphalt- bzw.
uppsök läkare snarast.
Betonflanken.
Der Primer
niedrigviskos
Om materialet skulle ha svalts - uppsök läkare. Spill kan sugas upp
med sågspån
elleristmed
speciellt lämpligt uppsamlingsmaterial alt. med fin sand.
und kann entweder mit einem Pinsel manuell
oder mit einer Spritze maschinell

aufgetrage
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Dichte (bei 20 °C)

g/cm³

Farbe

-
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