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Primer Compact 

Geurloze silicaatprimer voor verstevigende diepte-

impregnatie van korrelige en verzandende 

cementdekvloeren. 

 
 

 Gebruiksaanwijzing 

Toepassing: indringende versteviging 

voor korrelige, verzandende 

cementdekvloeren. Verhoogt de 

treksterkte en compactheid zodat 

sommige cementdekvloeren, die anders 

uitgebroken moeten worden, hersteld 

kunnen worden. 

 Indringing tot enkele centimeters 

diep; 

 Reukloos; 

 Gemakkelijk aan te brengen; 

 Lange verwerkingstijd; 

 Zeer goede doorharding. 

 

Technische nota: gebruik uitsluitend de 

compatibele Devo Glue PU 570 2C, 

Devo Glue PU 650 2C, Devo Glue PU 

300 1C, Devo Glue MSP 150, 200 en 

250. Overmatig vochtgehalte van de 

ondergrond kan leiden tot slechte 

indringing en uitharding van het product.  

Het eindresultaat is sterk afhankelijk 

van de staat van de ondergrond en de 

manier van aanbrengen. Voer steeds de 

nodige testen uit om u te verzekeren dat 

het gewenste resultaat werd bereikt! 

 

Voorbereiding ondergrond: voer altijd eerst een vochtmeting uit met de daartoe geschikte 

toestellen (max. toegelaten vochtgehalte van cementdekvloeren, 2 % gemeten met de 

carbuurmeter, 1,5 % bij cementdekvloeren met vloerverwarming, en op anhydriet 0,5%, ook met 

vloerverwarming). De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.  

Zie ook onze algemene richtlijnen voor parketplaatsing op diverse ondergronden en de Devo 

lijmwijzer. 

Voorbereiding product: breng steeds het product op kamertemperatuur ±20°C vóór gebruik. Devo 

Primer Compact is klaar voor gebruik. Goed schudden voor gebruik. Niet verdunnen met water of 

oplosmiddel! 

Aanbrengen: met gieter opgieten en vervolgens inwrijven met schrobborstel. Breng een royale laag 

Devo Primer Compact aan om een goede en diepe indringing in de ondergrond te verkrijgen. Niet 

aanbrengen in vochtige omstandigheden. Indien nodig - bij zeer poreuze cementdekvloeren - na 

droging een tweede en eventueel derde laag aanbrengen tot volledige verzadiging. 

Potlife: 2 – 3 uren. 

Droogtijd: 72 – 96 uren, afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid en de staat van de 

ondergrond. 

Verlijming: na voldoende droging (5 à 7 dagen) met de compatibele Devo Glue PU 570 2C, Devo 

Glue PU 650 2C, Devo Glue PU 300 1C, Devo Glue MSP 150, 200 en 250. 

Overloopbaar: na 3 – 4 uren (afhankelijk van luchtvochtigheid, temperatuur en aangebrachte 

hoeveelheid) 

Volledige uithardingstijd: 72 uren (afhankelijk van het aantal aangebrachte lagen, 

luchtvochtigheid en temperatuur.) 

Verwerkingstemperatuur: 10 – 30°C. 

Verbruik: 400 - 700 gr/m². Het verbruik is sterk afhankelijk van de staat van de ondergrond. Bij 

zeer poreuze cementdekvloeren en door het aanbrengen van meerdere lagen ligt het verbruik 

hoger. 

Reiniging gereedschap: met water. Na uitharding enkel nog mechanisch te verwijderen. Vermijd 

het morsen op glas, tegels of natuursteen vloeren. Eveneens contact met aluminium vermijden, en 

alle resten onmiddellijk opkuisen. 

Houdbaarheid: 1 jaar in originele gesloten verpakking. Vorstvrij en droog bewaren. 

Afval: restanten en lege verpakking opruimen volgens de lokale overheidsvoorschriften. 
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Primer Compact 

Technische eigenschappen 
  
Beschrijving (type): Verstevigende silicaat diepte-impregnatieprimer voor verzandende cementgebonden ondergronden. 

Basis: Minerale bindmiddelen, gebaseerd op silicaat in waterige dispersie. 

Karakteristieke eigenschappen: Zeer vloeibaar en kan tot wel enkele centimeters diep indringen, en daardoor de bovenste massa van een 

korrelige en verzandende cementdekvloer verharden. 

Verwerking:  

Ondergrond: Dient droog, goed gereinigd en vrij van vet, olie, was en stof te zijn. 

Materiaaltemperatuur: 10 – 30°C. 

Luchtvochtigheid: Niet meer dan 75%. 

Materiaalvochtigheid: Chape tot 2 % restvocht, bij vloerverwarming max. 1,5% restvocht, anhydriet max. 0,5% restvocht. Hout 9–

12% (eik.) 

Voorbereiding product: breng steeds het product op kamertemperatuur ±20°C vóór gebruik. Devo Primer COMPACT is klaar voor 

gebruik. Goed schudden voor gebruik. Niet verdunnen met water of oplosmiddel! 

Pot life: 2 – 3 uur (afhankelijk van luchtvochtigheid en temperatuur.) 

Te verwerken door middel van: Gieter of sproeier en inwrijven met kwast of vernisrol. 

Te verdunnen/te reinigen met: Gemorste resten onmiddellijk reinigen met water. Niet verdunnen! 

Verbruik/uitstrijkvermogen: 400 – 700 gr/m² per laag. Verbruik is sterk afhankelijk van de staat van de ondergrond. Bij zeer poreuze 

cementdekvloeren kan het verbruik, door het aanbrengen van meerdere lagen, veel hoger liggen. 

Laagdikte: N.v.t. 

Afwerking: Verlijming kan na voldoende droging met de compatibele Devo Glue PU570, Devo Glue PU650, Devo Glue, 

Devo Glue MSP150, Devo Glue MSP200 of Devo Glue MSP250. 

  

Fysische en chemische eigenschappen:  

Kleur(en): Transparant. 

Reuk : Geen. 

Consistentie: Zeer vloeibaar. 

Viscositeit Ford4: / 

Soortelijk gewicht 20°C/dichtheid: 1,37 

Vaste stoffen in gewicht en/of volume: / 

VOC-gehalte: 0 % 

Droging bij 20°C/65% RV: 3 – 4 uren. 

Volledige uitharding: 48 – 72 uren. 

Glans (H.60°): N.v.t. 

pH 20°C: N.v.t. 

Oplosbaar: Oplosbaar in water. 

Dampspanning/20°C, mBar: N.v.t. 

Vlampunt: > 60°C 

Zelfontbranding bij: N.v.t. 

Afschuifsterkte: N.v.t. 

Houdbaarheid: 12 maanden in gesloten verpakking, droog en vorstvrij bewaren. 

  

Veiligheid: Het product is niet geklasseerd als gevaarlijk volgens de Europese CLP verordening 1272/2008. Buiten het 

bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter 

beschikking houden. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. 

  

Ecologische informatie:  

Biologisch afbreekbaar: Neen 

Verwijdering: Afvoeren volgens lokale en nationale wetgeving. 

  

Levering/vervoer:  

Verpakking(en): 10 L 
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