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1.4.6.1 

DENSOLEN PRIMER HT 

Grundingsvæske til anvendelse ved coating med special-butylgummibånd (Densolen Tape) 
 
Beskrivelse: Densolen Primer HT er en opløsning af bindemidler og butylgummi i benzin. Densolen 
   Primer HT forbedrer vedhæftningen for Densolen Tape til stålemner og understøtter 
   tapesystemets beskyttelsesvirkning mod korrosion. Primeren binder støvrester og 
   vanddamp og neutraliserer disse. Egnet til stål- og ikke jernholdige metaloverflader, 
   samt fabrikscoating af PE, PP, Epoxy, PU og bitumen/coaltar. 
 
Egenskaber: Konsistens:   Flydende 
   Farve:     Sort 
   Lugt:     Som benzin 
   Massetæthed:   Ca. 079 g/cm³ 
   Flammepunkt:   -14°   (DIN 51 755) 
   Antændelsestemperatur: Ca. +250°C (DIN 51 755) 
   Eksplosionsgrænser i luft: Nedr: 1,0 vol% Øvre: 6,5 vol% 
 
   Ved opvarmning og brand: Produktet er brandfarligt. Dampe kan danne eksplosive 
        blandinger med luft, der kan antændes af gløder og      
        gnister. 
    
Retningslinier Alt løst materiale - jord, støv, rustskaller og anden forurening fjernes fra rør og coating. 
for brug:  Eventuel fugt og rim fjernes ved aftørring eller opvarming. Der bør drages omsorg for  
   at plastmaterialer intet sted opvarmes til mere end 60°C. 
    
   For at sikre bedst mulig vedhæftning, gnides overfladerne med en klud vædet med 
   rensebenzin eller denatureret sprit, herved fjernes olie- og fedtrester. 
    
   Densolen Primer HT omrøres grundigt i emballagen. Primeren påføres med pensel i et 
   tyndt lag. Der bruges ca. 0,25 ltr/m². På store rør kan der med fordel anvendes maler
   rulle. Optørringstiden er ca. 15 min. afhængig af forholdene. Når tapen pålægges må 
   primeren ikke længere smitte af ved berøring, men må godt føles let klæbrig. Der vik
   les på grundingen senest 4 timer efter at den er påført. 
    
   For at undgå at primeren bliver for tyk, må denne ikke stå længere tid uden låg.     
   Eventuel fortynding foretages med rensebenzin. Grundig omrøring af primeren  
   gentages under hele arbejdets udførelse. 
 
Opbevaring og  Særlige forholdsregler:  Opbevaring og anvendelse på et godt ventileret sted, og 
håndtering:      holdes væk fra antændelseskilder. Undgå at emballagen 
        står åben i længere tid. Træf foranstaltning mod statisk 
        elektricitet. 
        Brug handsker og briller når der er risiko for stænk. 
 
   Forholdsregler ved spild: Inddæm og opsug spildet med sand. 
 
   Affaldsbehandling:  Affald opsamles i aflukkelige beholdere og afleveres til 
        modtagestationen. 
 
Leveringsform  Dåser a 1 liter - Spande a 10 liter - Tromler a 180 liter 
og emballage: 
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Forbehold mod tekniske ændringer 

mailto:cobalch@cobalch.com
www.cobalch.com

