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Prep P

Product
Simson Prep P is een vloeibaar voorstrijkmiddel ter verbetering van de hechting van diverse Simson 
producten op poreuze ondergronden. Raadpleeg het technisch informatieblad van het betreffende product.

Toepassingen
v Voorbehandeling van minerale ondergronden zoals (bak)steen, beton en gasbeton.
v Voorbehandeling van houten ondergronden (o.a. naden in teakhouten scheepsdekken).

Verwerking
De ondergronden dienen schoon, vast, droog, stof- en vetvrij te zijn. Reinigen van de oppervlakken kan 
geschieden met Simson Cleaner E. Verpakking goed gesloten houden tot het moment van verwerking. 
Prep P niet vanuit de verpakking verwerken. Giet zoveel Prep P in een schoon glas of blik als men 
binnen 30 minuten kan verwerken. Resten niet meer gebruiken. Blik direct goed afsluiten. Maak bij 
het aanbrengen van Prep P steeds gebruik van een schone kwast. Voorzie zoveel mogelijk alléén de 
hechtvlakken van primer en wel zodanig dat de primer een gesloten laag c.q. film vormt. Prep P moet 
dun worden aangebracht. De verwerkingstemperatuur is vanaf +5°C tot +30°C. De minimale droogtijd 
van Prep P bedraagt 60 minuten. De beste hechting wordt bereikt, wanneer de afdichtingen c.q. 
verlijmingen binnen 6 uur na aanbrengen van Prep P worden gerealiseerd. Verwerk daarom niet meer 
voorbehandelings middel dan binnen 6 uur aan voegen kan worden afgedicht. Vermijd aanraking van de 
gereinigde en voorgestreken oppervlakken omdat vette vingers de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. 
Condensvorming kan de hechting eveneens nadelig beïnvloeden. Verwerken van Prep P en daaropvolgend 
de afdichting van de voegen bij zeer hoge luchtvochtigheid bijvoorbeeld bij sterke mist, wordt afgeraden.
Verbruik: Afhankelijk van het type ondergrond is het verbruik 8-10 m2 per liter.
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Prep P

Technische kenmerken
Droge stofgehalte  50%
Soortelijke massa 1,06 g/ml
Vlampunt < 21°C
Droogtijd > 60 minuten

 Kleur Verpakking Artikelcode
 lichtgeel/transparant blik 500 ml 023300

Opslag en stabiliteit
Prep P is 9 maanden houdbaar in niet-geopende originele verpakking onder droge condities bij temperaturen van +5°C tot 
+30°C.

Informatie aanvraag
De volgende publicatie is op verzoek verkrijgbaar:
v Veiligheidsinformatieblad (VIB)

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste 
zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig 
achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor 
uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.
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