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PANDSER® EPDM PRIMER 

Technical Data Sheet 
          EDITIE JUNI 2020 

OMSCHRIJVING 

 

PANDSER® BONDING PRIMER is een speciaal samengestelde 

oplosmiddelhoudende primer, ontworpen voor toepassing in één stap, het 

reinigen en primen van EPDM dakbedekkingsmaterialen voorafgaande het 

aanbrengen van speciale verbindingslijmen zoals PANDSER® Bonding Adhesive. 

 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 

 

TOEPASSING  

Chemische basis Mengsel van Polymeer 

Oplosmiddel   Mengsel van alifatische en aromatische 

koolwaterstoffen en ketonen. 

Kleur Zwart of transparant 

Dichtheid Ong. 0,85 bij 20°C 

Viscositeit <100 cps. (Brookfield RVT sp.nr.4 bij 25°C 

Toepassing Roller of kwast 

Dekking 100 m1 per liter voor een deel EPDM van 100 mm 

breed. 

Opslag Bewaren in originele ongeopende blikken bij een 

temperatuur tussen 15° en 25°Celsius 

Houdbaarheid 12 maanden bij juiste opslag, als genoemd in 

bovenstaand. 

Verpakking  1 L blik en 5 L blik 
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GEBRUIKSAANWIJZING 

 

Roer de EPDM Primer zeer goed door alvorens het gebruik. Verdun de EPDM Primer 

niet met een andere vloeistof. Het oppervlak moet schoon en droog zijn. Wanneer de 

oppervlakken droog zijn kan de Primer worden aangebracht met een kwast of roller. 

De kwast/roller volledig verzadigen met de Primer. 

Overlap de 2 delen EPDM met een afmeting van 100 mm(4”). Breng daarvoor de 

Primer gelijktijdig aan op beide delen EPDM, met gebruik van een 

oplosmiddelbestendige kwast of roller. 

Het oppervlak verschijnt nat tijdens de toepassing. Voorkom klodders of plasjes.  

De EPDM primer altijd ruimer aanbrengen dan het te verlijmen oppervlak, 

hierdoor wordt voorkomen dat er wordt verlijmd op een oppervlak wat niet 

behandeld is met de primer. Laat het behandelde oppervlak volledig droog worden 

(droogtijd normaalgesproken minder dan 10 minuten) alvorens de PANDSER® Bonding 

Adhesive kan worden aangebracht.   

De Primer moet vingerdroog aanvoelen. De drogingscondities variëren afhankelijk van 

de omgevingsluchtcondities. Zorg voor dichte sluiting van het blik bij geen gebruik en 

bescherm tegen vocht. 

 

VOORZORGMAATREGEL 

 

Bescherm tegen direct zonlicht. 

Alleen voor professioneel gebruik  

Verwijzing naar het Materiaal Veiligheid Informatie Blad. 

 


