
Primer Black
Een hechtingsprimer voor gebruik met de KENT Urefix-ruitenlijm

Art.nr. Product Voorraadcode Verpakking

83661 Primer Black PRB 30 ml busje

Toepassing

Primer Black is een primer die op het glasoppervlak wordt toegepast vóór de nieuwe glas/PU-lijm weer in
positie wordt gebracht. Primer Black kan ook worden gebruikt om beschadigingen aan de keramische rand
te repareren. Het is een bijbehorend product voor Urefix en moet altijd als add-on worden gebruikt.

Niet geschikt als uv-coating voor transparant glas.

Voordelen & Eigenschappen

• Glasprimer in één stap – verhoogt de hechtsterkte van 
PU op de voorruit 

• Zwart – ideaal om beschadiging van de keramische 
rand op de ruit mee te herstellen en de beschadigingen 
te behandelen op en in de sponning van de ruit

Instructies

1. Reinig de oppervlakken, vrij van stof en vet.
2. Schud het busje goed vóór gebruik, minimum 1 minuut totdat de metalen bal loskomt.
3. Breng met een borstel een dunne laag Primer Black aan.
4. Zorg ervoor dat de primer kleefvrij is voordat u de lijm zoals gebruikelijk aanbrengt.



Technische Informatie

Basis: Polyisocyanaten

Uiterlijk / kleur: Zwart 

Soortelijk gewicht: 0.93 g/ml

VOS: 588 g/l

Houdbaarheid: 12 maanden

Douanetariefcode: 3208 90 91

Verdampingstijd: Circa 3 minuten (23 °C / 50% RH)

Uithardingsmechanisme: Vochtuithardend

Algemene info:

REV: 13/01/2023

Dit product bevat >0,01% diisocyanaten. Vanaf 24 augustus 2023 is een adequate opleiding vereist voor 

industrieel of professioneel gebruik.

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux BV: Steenweg op Mechelen, 455/8 – 1950 Kraainem
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux BV heeft deze Informatie met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele schade ten gevolg van 
onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of 
schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van 
deze Informatie.
KENT Belux BV en KENT Nederland BV handelen onder 
de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux BV
Steenweg op Mechelen, 455/8
1950 Kraainem
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16 
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01
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