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PRODUCTBESCHRIJVING
HOOGWAARDIGE, VERSPUITBARE EN BLIJVEND KLEVERIGE HECHTINGSPRIMER
Belgaprimer ALL WEATHER is een hoogwaardige, verspuitbare en blijvend kleverige hech-
tingsprimer die gebruikt wordt als voorbehandeling of versteviging van verschillende 
soorten bouwmaterialen zoals metselwerk, beton, (ruw) hout, etc. Nadien kan op deze 
geprimerde ondergrond verkleefd worden met alle volvlaks zelfklevende BelgaClima pro-
ducten zoals bvb. Belgatape PREMIUM, Belgafoil SA-L of Belgastormblocker.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN 
• snel en efficiënt verspuitbaar (in 3 standen doseerbaar + draaibaar spuitbeeld)
• ook verwerkbaar in moeilijke omstandigheden zoals bij lage temperaturen en 

(licht) vochtige ondergronden (steeds grondig vooraf testen!)
• maakt werken van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat mogelijk
• vergemakkelijkt werken boven het hoofd en in verticale toepassingen
• korte uitdamptijd
• blijvend kleverig en zeer hoge aanvangshechting
• kleefband kan aangebracht worden in de vochtige primer (bij absorberende ondergronden)

TOEPASSINGSGEBIED 
Belgaprimer ALL WEATHER is een hoogwaardige, verspuitbare en blijvend kleverige hechtingsprimer die gebruikt wordt 
als voorbehandeling of versteviging van ondergronden zoals beton, steen, kalkzandsteen, (ruw) hout en vele an-
dere bouwmaterialen. Nadien kan op deze geprimerde ondergronden verkleefd worden met alle volvlaks zelfkle-
vende BelgaClima producten zoals bijvoorbeeld Belgatape PREMIUM, Belgafoil SA-L of Belgastormblocker. Belgaprimer 
ALL WEATHER maakt verkleven mogelijk van ’s morgens tot ’s avond, zelfs in moeilijke omstandigheden zoals bij lage 
temperaturen of (licht) vochtige ondergronden. Vooraleer Belgaprimer ALL WEATHER toe te passen steeds grondig voor-
af testen of de beoogde toepassing mogelijk is met het product.

VERWERKING 
Belgaprimer ALL WEATHER goed schudden voor gebruik. De ondergrond waarop Belgaprimer ALL WEATHER aangebracht zal 
worden, moet vlak en schoon zijn alsook vrij van siliconen en/of vet. Verwijder eventuele beton- of cementresten. 
Stel de spuitkop in op L (lage debiet), M (gemiddeld debiet) of H (hoog debiet) en draai vervolgens de kleine zwarte 
spuitmond naargelang het gewenste spuitbeeld (horizontaal of verticaal). Spuit vervolgens, op ca. 20 à 25 cm van 
de ondergrond, op gelijkmatige wijze de primer in één enkele beweging op de ondergrond in een breedte die over-
eenstemt met de breedte van de nadien aan te brengen Belgafoil of Belgatape. Bescherm de ingespoten onder-
grond tegen stof of vocht en laat drogen. Het droogproces duurt gemiddeld tussen 5 en 45 minuten in functie van 
de omgevingstemperatuur en de ondergrond. In geval van vochtige omstandigheden of lage temperaturen kan de 
droogtijd oplopen. Belgaprimer ALL WEATHER  is ‘droog’ wanneer een vingerafdruk niet of nauwelijks nog zichtbaar blijft.

VERPAKKING  
• 10 x 500 ml spuitbus/doos

AFVALVERWERKING  
Lege verpakkingen Belgaprimer ALL WEATHER moeten naar een geschikt inzamelpunt (containerpark) gebracht worden. 
De lokale voorschriften moeten worden nageleefd.

REINIGING
Na gebruik de spuitkop reinigen met een doek waarop je eerst een klein beetje primer aangebracht hebt.
Eventuele spatten onmiddellijk verwijderen.
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TECHNISCHE KENMERKEN

Verbruik (afhankelijk van de ondergrond) 35-75 m bij 60 mm breedte

Verwerkingstemperatuur ondergrond -5°C - +35°C

omgeving -5°C - +35°C

Minimum verwerkingstemperatuur primer vanaf +5°C

Temperatuursbestendigheid -20°C - +80°C

Houdbaarheid 12 maanden, droog en vorstvrij (+5°C - +25°C) 
bewaard in de ongeopende, originele verpakking.
Beschermen tegen rechtstreekse zonnestraling.

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN 
Het product bevat vluchtige en ontvlambare solventen. We bevelen aan om bij het hanteren van dit soort chemische stoffen de 
gangbare voorzichtigheid en hygiëne in acht te nemen (niet roken, lassen of open vuur maken). Werk steeds met handschoenen 
en zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.

SPECIALE AANWIJZINGEN  
Gelieve rekening te houden met onze plaatsingsrichtlijnen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen 
vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

AANSPRAKELIJKHEID  
Onze algemene verkoops- en garantievoorwaarden zijn van toepassing. Die kunt u inkijken op www.belgaclima.be. Dit 
informatieblad geeft alleen advies, zonder aanvaarding van aansprakelijkheid. De voorgestelde verwerkingsaanwijzingen 
moeten worden aangepast aan de werkelijke omgevingsomstandigheden. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en de 
toepassingsmogelijkheid door eigen onderzoek na te gaan, om mislukkingen, waarvoor wij geen verantwoordelijkheid opnemen, 
te vermijden. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. De meest recente versie van dit informatieblad kunt u vinden op 
www.belgaclima.be.

Opmerking: Bij het gebruik van luchtdichtingsmaterialen (folies, lijm, kleefbanden, manchettes) die geen deel uitmaken van 
het BelgaClima gamma in combinatie met onze BelgaClima luchtdichtingsproducten vervalt elke vorm van systeemgarantie. 
Eventuele luchtlekken die hiervan het gevolg zouden zijn, vallen volledig buiten onze verantwoordelijkheid.
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