
Oplosmiddelvrij
acrylaatvoorstrijkmiddel
in waterige dispersie met
een zeer lage emissie van
vluchtige organische
stoffen (VOS)

TOEPASSING
Universeel voorstrijkmiddel voor een betere hechting
van egalisatielagen op alle zuigende en niet-zuigende
oppervlakken binnenshuis.

Voorbeelden van toepassingen
• Voorbereiden van zeer compacte en gladde

cementdekvloeren en betonvloeren die met een
egalisatiemiddel van MAPEI moeten worden
geëgaliseerd (zie de producten voor het voorbereiden
van ondergronden).

• Behandelen van oppervlakken met lijmresten of oude
hechtende egalisatielagen, alvorens een
egalisatiemiddel of een lijm wordt aangebracht.

• Behandelen van oppervlakken van gips, anhydriet,
hout, multiplexhechthout, spaanplaat, terrazzo,
keramiek of natuursteen, alvorens een
egalisatiemiddel of een lijm wordt aangebracht.

EIGENSCHAPPEN
Eco Prim T is een oplosmiddelvrij acrylaatvoor-
strijkmiddel in waterige dispersie, dat in een enkele laag
kan worden aangebracht. Het middel kent uitstekende
eigenschappen qua hechtkracht, waterdichtheid en
bestandheid tegen veroudering.

Eco Prim T heeft de vorm van witte latex. Het product
is klaar voor gebruik en kan met een kwast of roller
eenvoudig worden opgebracht.

Eco Prim T is niet-ontvlambaar en bevat praktisch geen
vluchtige organische stoffen (EMICODE EC1). Derhalve
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is dit voorstrijkmiddel absoluut onschadelijk voor de
gezondheid van degene die ermee werkt en van de
gebruikers van de ruimten waarin het wordt toegepast.
Bovendien kan het middel zonder speciale
voorzorgsmaatregelen worden bewaard.

BELANGRIJK
• Gebruik Eco Prim T uitsluitend op vloeren

binnenshuis.

• Gebruik op magnesietondergronden Primer EP of
Mapeprim SP.

• Gebruik Eco Prim T alleen op hout als dat
vochtbestendig is.

• Gebruik Eco Prim T niet als er sprake is van
optrekkend vocht.

AANBRENGEN
Voorbereiden van de ondergrond
De ondergrond moet overal droog zijn en over
mechanische weerstand beschikken. Verder moet die
vrij zijn van stof, losse delen, scheuren, verf, was, olie,
roest en andere zaken die de hechting nadelig kunnen
beïnvloeden.

Neem altijd de voorschriften in acht die in het land van
gebruik gelden.

Verzeker u ervan dat er geen sprake is van optrekkend
vocht.

Bij zwevende dekvloeren op ontlastings- of isolatielagen
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TECHNISCHE GEGEVENS (specifieke waarden)

PRODUCT

Vorm: dunne vloeistof

Kleur: wit

Volumieke massa (g/cm3): 1,03

pH: 7,5

Vast residu (%): 43

Brookfield-viscositeit (mPa·s): 3.000
(# 3 - 5 tpm)

Houdbaarheid: 24 maanden, mits bewaard in de originele verpakking.
Vorstvrij bewaren

Gevarenclassificatie volgens Richtlijn 1999/45/EG: nee.
Raadpleeg voor gebruik de paragraaf 
“Veiligheidsaanbevelingen” en de informatie op de 
verpakking en in het veiligheidsinformatieblad

EMICODE: EC1 - met een zeer lage emissie

Douanecode: 3209 10 00

GEGEVENS M.B.T. HET AANBRENGEN (bij +23° C - 50 % R.V.)

Aanbrengtemperatuur: van +5° C tot +35° C

Droogtijd:
– beton/hout: 15-20 minuten
– keramiek: 30-40 minuten

Wachttijd voor het aanbrengen van lijm of 
egalisatiemiddel:
– beton/hout: 2-3 uur
– keramiek: 4-5 uur

EINDRESULTATEN

Vochtbestendigheid: uitstekend

Bestandheid tegen veroudering: uitstekend

Bestandheid tegen oplosmiddelen en oliën: redelijk

Bestandheid tegen zuren en alkaliën: redelijk

Temperatuurbestendigheid: uitstekend
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en dekvloeren op ophogingen moet een
vochtwering worden aangebracht.

Doe indien nodig het volgende: repareer
spleten in de ondergrond, verstevig
dekvloeren, breng sneldrogende dekvloeren
aan, egaliseer ondergronden, raadpleeg de
algemene catalogus van MAPEI-producten
voor het voorbereiden van de ondergrond of
neem daarvoor contact op met de
klantenservice.

AANBRENGEN VAN HET
VOORSTRIJKMIDDEL
Eco Prim T kan met een kwast of roller op de
ondergrond worden opgebracht. Doorgaans
moet het middel 1 op 2 met water worden
verdund wanneer het wordt gebruikt op
ondergronden op cementbasis of van
anhydriet; het moet onverdund worden
aangebracht op oude keramische tegels,
natuursteen, hout en lijmresten (mits
waterbestendig).
Alvorens het egalisatiemiddel of de lijm kan
worden opgebracht, moet het
voorstrijkmiddel helemaal droog zijn. De
droogtijd varieert van 2 tot 5 uur, afhankelijk
van de temperatuur en de vochtigheid van 
de omgeving.
Het verdient echter aanbeveling nooit langer
dan 24 uur te wachten.

Reinigen
Eco Prim T kan als het nog nat is met water
van vloerbedekking, wandbekleding,
gereedschap, handen en kleding worden
verwijderd. Opgedroogde Eco Prim T kan
met alcohol of Pulicol worden verwijderd.

VERBRUIK
Het verbruik varieert van 0,10 tot 0,20 kg/m2,
afhankelijk van de porositeit van de
ondergrond en de omstandigheden
waaronder het product wordt gebruikt.

VERPAKKING
Eco Prim T is verkrijgbaar in jerrycans van 
20 en 5 kg.

HOUDBAARHEID
Eco Prim T kan onder normale
omgevingsomstandigheden en in de

originele, gesloten verpakking ten minste 
24 maanden worden bewaard.

Eco Prim T mag niet langdurig aan vorst
worden blootgesteld.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
Eco Prim T is ongevaarlijk volgens de
huidige normen voor de gevarenclassificatie
van preparaten. Het is raadzaam de
gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht te
nemen voor het hanteren van chemische
producten.
Het veiligheidsinformatieblad is op verzoek
verkrijgbaar voor professionele gebruikers.

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL
GEBRUIK.

ATTENTIE
Hoewel de voorgaande aanwijzingen en
voorschriften op onze eigen ervaringen
berusten, dienen zij slechts als een indicatie
te worden beschouwd. De omstandigheden
zullen in de praktijk telkens anders zijn en
derhalve zal de gebruiker, alvorens hij of zij
een van onze producten gaat gebruiken, zelf
moeten nagaan of het product geschikt is
voor het beoogde doel. De gebruiker is dan
ook altijd zelf verantwoordelijk voor het
gebruik van het product.

Referentiemateriaal over dit 
product is op verzoek verkrijgbaar

en op de Mapei website
www.mapei.be en www.mapei.com

Dit symbool duidt de MAPEI-producten
zonder oplosmiddelen en met een laag
gehalte aan vluchtige stoffen (VOS) 
aan; hiermee illustreert MAPEI zijn
betrokkenheid bij het milieu.
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Dit symbool duidt de MAPEI-producten met een
laag gehalte aan vluchtige organische stoffen
(VOS) aan, zoals gecertificeerd door het GEV
(Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlege-
werkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.),
een internationale organisatie die de
emissiegehaltes van vloerproducten bewaakt.
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