
Best. Nr.

673

 

Toepassing 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geschikte  
Ondergronden 

 
 

Droogtijd 

Resultaten van testen 

Verwerkings- 
temperatuur

Verbruik 

Kleur

Gereedschap 

Houdbaarheid/opslag

Verpakking

Sopro HPS 673
HechtPrimer S
Met kwartszand gevulde, grijs gekleurde, speciale voorstrijk voor het 
 aanbrengen van een hechtlaag op gladde en niet zuigende ondergronden  
bij het aanbrengen van egalisatie- en afwerklagen.

■ Gebruiksklaar en snel drogend 
■ Ideaal voor renovatie- en herstelwerkzaamheden
■ Hoge uitlevering
■ Geschikt voor vloeren met vloerverwarming
■ Met scheepstoelating
■ Wand en vloer
■ Oplosmiddelvrij
■ Binnen

Als voorbereiding van dichte, gladde ondergronden met gesloten poriën, om de hechting van 
egalisatiemassa‘s en tegellijmen te waarborgen. Bovendien verhindert Sopro HechtPrimer S 
ongewilde chemische reacties tussen oude organische PVC-, tapijt-, parket- of lijmresten en 
hydraulisch verhardende egalisatiemassa‘s en lijmen.
Als voorbehandeling op bouwstoffen van hout verhindert Sopro HechtPrimer S het opzwellen 
van de ondergrond.
Door het opbrengen van Sopro HechtPrimer S wordt een stroef oppervlak vervaardigt.

Gladde niet zuigende ondergronden als, bijv. oude bedekkingen van keramische tegels, terraz-
zo, beton en natuursteen; ongezand gietasfaltdekvloeren alsook asfaltplaten, magnesiumdekv-
loeren, niet zuigend beton, houten ondergronden, bijv. spaanplaten en geschuurd parket. Oud, 
vast zittend hard-PVC- en linoleumbedekkingen, betonverzegeling- en dekvloerlakken, oude 
lijmresten van PVC en tapijt of parket.

1 – 2 uur 

Zijn gemeten bij +23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid.  
Hogere temperaturen verkorten, lagere verlengen deze waarden.

niet onder +5°C verwerkbaar 

Ca. 150 g/m2 afhankelijk van de ondergrond

grijs

Vacht- of schuimroller, kwast, gladspaan. 
Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Ongeopend in originele verpakking ca. 12 maanden houdbaar: beschermen tegen vorst

10 kg emmer, 5 kg emmer,  3 kg emmer, 1 kg blik (10 stuks in een doos)

De Betere Bouwchemie
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Speciale voorstrijk

www.soprobv.nl



Ondergrond moet droog, draagkrachtig, scheurvrij, vormvast en vrij van vuil, stof, olie, was 
en losse bestanddelen. 
Alle geldende normen, regels, richtlijnen en technieken zijn hier van toepassing. 
 

Voor gebruik goed roeren en met kwast, roller op gladspaan gelijkmatig opbrengen. Alleen zoveel 
materiaal opbrengen dat er geen film kan ontstaan. Na volledige droging geschikt om verder af te 
werken. Sopro HechtPrimer S uitsluitend onverdund aanbrengen.
Opmerking 
Niet voor gebruik onderwater!

Aanduidingen:
Niet meldingsplichtig volgens wet gevaarlijke stoffen. De standaard veiligheids maatregelen  
voor verwerking van bouwstoffen en chemicaliën in acht nemen.

Veiligheidsrichtlijnen
S2 Buiten bereik van kinderen bewaren

Waterverontreinigingsklasse:

WGK1: zwak waterverontreinigend (zelffijnstof volgens VwVwS van 17.05.1999)
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Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 42 01 52 · D-65102 Wiesbaden
Telefon +49 (0) 6 11 17 07-2 39 · Telefax +49 (0) 6 11-17 07-2 40
www.sopro.com

Verkoop Sopro Nederland BV
Kruyderlaan 27 · NL-3431 BM Nieuwegein
Telefoon +31 (0) 30 60 50 214 · Telefax +31 (0) 30 60 50 896
www.soprobv.nl

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cljfers en veiligheldsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, 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 uitge voerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijk proeven te nemen. 
De meest actuele versie van deze productin formatie vindt u op: www.sopro.com.


