
AXO INDUSTRIES BVBA    www.axoindustries.be    1
Oostkaai 23 - 8900 Ieper    info@axoindustries.be RF TF 001/2012
T: +32 (0)57 36 34 23 

   KREISEL PRIM SH-SO 332
   Grondeermiddel voor siliconenharspleister  
   (originele benaming attesten en goedkeuringen Tynkolith SO 332)

 
Eigenschappen:  Prim SH-SO 332 is een grondeerlaag voor siliconeharsgebonden sierpleisters voor toepassingen in bv. het  
   Turbo SO isolatiesysteem van Kreisel of op minerale onderpleisters. Door de samenstelling is het product even  
   dampopen als de siliconenhars gebonden sierpleisters waarvoor het bedoeld is. Het product bevat geen oplos- 
   middelen. Prim SH-SO 332 kan aangekleurd worden in functie van de nadien aan te brengen sierpleister.
 
Toepassing:  Het product wordt in éen laag aangebracht als grondering voor siliconenharsgebonden sierpleisters  
   Coat 030 (org. Silikotynk-030) en Coat 031 (org. Silicon Protect 031) van het Kreisel gamma. Het reguleert  
   het zuigvermogen van de ondergrond, zorgt voor een goede aanhechting en verwerkbaarheid van de  
   afwerkingspleisters.
 
Technische parameters: Samenstelling: Siliconenemulsie, acryl polymeer dispersie, kwarts aggregaten, pigmenten en hulpstoffen  
   Dichtheid: 1.55 g/cm³
 
Uitvoeringsgegevens: Verwerkingstemperatuur: (matariaal, omgeving, lucht,...) van 5 °C tot 30 °C 
   Handdroog: ca 4 uur, overwerkbaar met sierpleister: ca 24 uur 
   Verbruik: ca. 0.2 à 0.3 kg/m² (afhankelijk van de zuigkracht en structuur van de ondergrond)
 
Voorbereiding  De ondergrond, eventuele gebruikte reparatiemortel, ... moeten draagkrachtig, zuiver, stabiel, gelijkmatig 
ondergrond:  goedhechtend en voldoende uitgedroogd zijn en voldoende zuigkracht hebben. De te bepleisteren bouwdelen 
   moeten vrij zijn van stof, vetten, roet, verfresten, ... . Indien vetten, smeermiddelen, olieën, ... voorkomen op de  
   te behandelen ondergrond kan deze verwijderd worden met afwasmiddel of met Kreisel ontvetter Proclean  
   1003 (org. Reno-bruk 1003). Biologische vervuiling kan worden verwijderd door een voorafgaandelijke behan- 
   deling met bioreiniger Proclean 1008 (org. Septobud 1008) waarna nogmaals mechanisch gereinigd wordt.  
   Eventuele geschonden ondergronden kunnen na sondering van de gevel en/of pleisterlagen hersteld worden  
   met de Kreisel renovatiepleister Reno 429 (org. Renobud 429), Kreisel renovatiepleister Reno 427 (org.  
   Pozbud 427) of andere producten naargelang de aard van de ondergrond. Sterk absorberende ondergronden  
   dienen voorbehandeld worden met grondeer Prim 305 (org. Gruntolit SO 305). Niet te behandelen geveldelen  
   voorafgaandelijk afschermen. 
 
Voorbereiding product: Goed oproeren voor gebruik. Het product mag niet vermengd worden met water of eender welk ander  
   product.
 
Gebruiksaanwijzing: Breng grondeer Prim SH-SO 332 (org. Tynkolith SO 332) gelijkmatig aan met behulp van kwast of rol  
   en laat het ca. 24 uur drogen alvorens te overwerken. Respecteer hogervermelde maximum en minimum  
   temperaturen! Bescherm het werk tegen hevige zon, regen en felle wind. 

Reiniging gereedschap: Onmiddellijk na gebruik met zuiver water.
 
Verpakking:  Plastiek emmers van 21 kg, 33 emmers per pallet.
 
Opslag:   Tot 12 maanden na productie, droog, in een ongeopende verpakking en in temperaturen tussen 5 °C en 
   25°C.
 
Gevaren:  Vermijd contact met de huid en bescherm uw ogen. In het geval van contact met de ogen, grondig  
   spoelen met zuiver water en medisch advies inwinnen. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen!!


