
 

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus 

ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de 

bestelling. 

 
Contact: www.Soprema.com 
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TECHNISCHE FICHE 

 

FLAGON FLEXOSTICK PRIMER 
 

 

Omschrijving 
 
FLAGON FLEXOSTICK PRIMER is een gebruiksklare, transparante en viskeuze hechtprimer met oplosmiddelen. 
Impregnatie ter verzekering van een goede hechting op de ondergrond alvorens het plaatsen van FLAGON PREMIO STICK DE.  
FLAGON FLEXOSTICK PRIMER is geschikt voor de meeste ondergronden. Door de grote verscheidenheid is het wenselijk om 
SOPREMA te contacteren betreffende het beoogde gebruik. 
 
 

Eigenschappen 
 

Verbruik* 150-300 g/m2 

Verwerkingstemperatuur +10 / +35 °C 

Droogtijd** 20-40 min. (vingerdroog) 

Afwerkingstijd 8 u 

Relatieve luchtvochtigheid ≤ 90 % 

Vochtgehalte ondergrond: 
- steenachtig 
- hout 

 
≤ 5 % m/m 
≤ 16 % v/v 

 *Afhankelijk van de ondergrond 

 **Afhankelijk van de condities (temperatuur, ...) 

 
 

Verpakking & opslag 
 
Emmer van 20 kg 
 
Onbeperkt houdbaar in de originele ongeopende verpakking, bewaard op een koele, droge en vorstvrijde plaats. 
Geopend product is beperkt houdbaar. Vermijd blootstelling van de geopende emmer aan direct zonlicht.  
Verdikt product is niet meer bruikbaar. 
 
 

Verwerking 
 
De ondergrond dient droog, stof en vetvrij te zijn. 
Meng voor gebruik de inhoud grondig gedurende 2 minuten. 
Breng FLAGON FLEXOSTICK PRIMER in een dunne en egale laag (vermijd plasvorming) aan met een schapenvacht roller 
(voorkomen van brand door electrostatische ontlading). 
Binnen de 8 uur na het aanbrengen van de hechtprimer dient de FLAGON PREMIO STICK DE aangebracht te worden. 
De hechtprimer moet na het aanbrengen worden beschermd tegen stof en vocht. 
 
Reiniging: 
Niet uitgehard product verwijderen met FLAGON TPO Cleaner. 
 
 

Bijzondere aanwijzingen 
 
Hygiëne, gezondheid en milieu 
Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie. 
 
Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids-management 
SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, de veiligheid en het milieu. 
Daarom werken wij volgens de kwaliteits-, milieu en veiligheids-management systemen EN ISO 9001 en EN ISO 14001. 

 

http://www.soprema.com/

