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RC BLITSPRIMER 
PRIMER VOOR RC BLITSMORTEL 

 

Betonherstelling | Vloersystemen 
 

 

VOORDELEN VAN RC BLITSPRIMER 

✓ Lage viscositeit 
✓ Vrij van oplosmiddelen 
✓ Goed indringingsvermogen 
✓ Voor zowel binnen als buiten 

 

Beschrijving 
 

RC BLITSPRIMER is een transparant metacrylaathars met lage viscositeit. Het product bestaat uit 2 componenten,  is vrij van 

oplosmiddelen en heeft een goed indringingsvermogen. Het wordt op beton en minerale ondergronden als grondlaag 

gebruikt voor metacrylaatmortels en vloeren bovenop beton.  
 

Ondergrond 
 

De ondergrond moet droog, schoon en vrij zijn van stof, olie, vetten, losse deeltjes en andere onzuiverheden die invloed kunnen 

hebben op de ondergrond. Voor het verwijderen van organisch materiaal kan RC KILGREEN gebruikt worden. De vochtigheid in 

beton moet kleiner zijn dan 6% (beton van 28 dagen). 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

Respecteer altijd de opgegeven hoeveelheid hars en poeder. Meng deze in de juiste verhoudingen om het gewenste 

resultaat te bekomen. Er mag onder geen enkele voorwaarde minder hardingspoeder gebruikt worden dan de aangegeven 

hoeveelheden. Houdt u hier geen rekening mee, loopt u risico dat het verhardingsproces verkeerd loopt.  
 

RC BLITSPRIMER kan gelijkmatig aangebracht worden met een kwast of verfrol. Als hulp bij het aanbrengen van 

vloerbedekkingen en mortel dient de verse grondlaag open bestrooid te worden met kwartszand van 0,7 - 1,2 mm. Wanneer 

deze laag is hard geworden kan u op het even welk tijdstip verdere lagen hierop aanbrengen. Het materiaal moet 

onmiddellijk na het mengen over de ondergrond verdeeld worden. In geval van vorst of risico daartoe kan RC BLITSPRIMER 

-25°C gebruikt worden. 
 

Hou rekening met vergeling. Bij 20°C duurt het ongeveer 1 uur voor RC BLITSPRIMER hard geworden is. RC BLITSPRIMER 

kan zowel op binnen- als op buitenoppervlaktes gebruikt worden. 

 

Verbruik 
 

Het verbruik ligt tussen 0,3 en 0,6 kg/m2. 
 

Technische karakteristieken 
 

Gegevens in geharde toestand 
 

Eigenschap Meetmethode Waarde 

Ruwe dichtheid: DIN 53479 1,16 g/cm³ 

Scheurrekbaarheid: DIN 53455 7% 

Buigvastheid: DIN 53452 48 N/mm² 

Trekvastheid: DIN 53455 25 N/mm² 
 

Gegevens in vloeibare vorm 
 

Viscositeit (20°C): DIN 53015 60 - 80 mPa.s  

Dichtheid (20°C): DIN 51757 0,987 g/cm³ 

Ontvlammingspunt: DIN 51755 +6°C 

Houdbaarheid (15°C, donker):                                                               Minstens 6 maanden 
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Verwerkingstijd en hardingstijd afhankelijk van de temperatuur en de hoeveelheid hardingspoeder 
 

Temperatuur in °C Hardingspoeder in % Verwerkingstijd in minuten Hardingstijd in minuten 

-10 7 22 60 

0 5 15 40 

+20 3 12 30 

   

Veiligheid 
 

Metacrylaatharsen zijn in het algemeen licht ontvlambaar. Probeer altijd de meest recente veiligheidsfiches te raadplegen. 

 

Reiniging gereedschap 
 

Met RC VERDUNNER direct na gebruik. 

 

Opslag / Houdbaarheid 
 

In gesloten verpakking, op 15°C, gedurende 6 maanden. 

 

Verpakking 
 

Set van 5 kg RC BLITSPRIMER (art.nr. 50800) of RC BLITSPRIMER -25°C (art.nr. 50802). 

 

LP 18-11-2020 
Wettelijke informatie 
De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Reynchemie-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en 
ervaring van Reynchemie met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Reynchemie. 
In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of 
geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies 
dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Reynchemie behoudt zich het recht om de producteigenschappen 
te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De 
eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente 
uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.  

 


