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Primer PA 400 

Verdichtende en indringende primer ter versteviging 

van korrelige chapevloeren. 

 
 

 Gebruiksaanwijzing 

Toepassing: verstevigingslaag voor 

korrelige chapevloeren. Voor kleine 

reparaties kan men door toevoeging van 

fijn wit zand, een synthetische mortel 

aanmaken. Enkel te gebruiken op 

poreuze ondergronden. 

 Diepe indringing; 

 Gemakkelijk aan te brengen; 

 Lange verwerkingstijd; 

 Zeer goede en homogene 

doorharding. 

Technische nota: gebruik uitsluitend de 

compatibele Devo Glue PU 570 2C, 

Devo Glue PU 650 2C, Devo Glue PU 

300 1C, Devo Glue MSTP 150, 200 en 

250. Overmatig vochtgehalte van de 

ondergrond kan leiden tot slechte 

hechting van het product.  

 

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

toestellen (max. toegelaten vochtgehalte van cementdekvloeren, 3 % gemeten met de 

carbuurmeter, 2 % bij cementdekvloeren met vloerverwarming, en op anhydriet 0,5%, ook met 

vloerverwarming). De ondergrond moet schoon, droog, vetvrij en vrij van losse delen zijn. Alle 

onvolkomenheden zoals scheuren en barsten, dienen tevoren hersteld te worden door een pasta 

te maken van Devo Primer PA 400 of een andere Devo Primer vermengd met fijn en droog zand. 

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. Op 

10 liter Devo Primer PA 400, 2,5 tot 5 liter Devo Diluente D 40 toevoegen.  

Aanbrengen: met kwast of vernisrol. Breng een royale laag Devo Primer PA 400 aan om een goede 

indringing in de ondergrond te verkrijgen. Na 3 à 4 uur kan men een 2de laag aanbrengen, en 

indien nodig een 3de laag. Vermijd plasvorming door teveel product. Niet langer dan 12 uur tussen 

2 lagen wachten om een goede hechting te verzekeren.  

Potlife: 2 – 3 uren (afhankelijk van luchtvochtigheid en temperatuur.) 

Droogtijd: 48 - 72 uren (afhankelijk van het aantal aangebrachte lagen, luchtvochtigheid en 

temperatuur.) 

Verlijming: na voldoende droging met de compatibele Devo Glue PU 570 2C, Devo Glue PU 650 

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

Overloopbaar: na 3 – 4 uren (afhankelijk van luchtvochtigheid en temperatuur.) 

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

luchtvochtigheid en temperatuur.) 

Verwerkingstemperatuur: 10 – 30°C. 

Verbruik: 200-300 gr/m² per laag. 

Reiniging gereedschap: niet uitgeharde productresten met Devo PU Cleaner. Na uitharding enkel 

mechanisch te verwijderen. 

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 PA 400 

Technische eigenschappen 
  
Beschrijving (type): Voorstrijkmiddel voor cementgebonden ondergronden. 

Basis: Zelf-polymeriserend, één component polymeer op basis van oplosmiddelen. 

Karakteristieke eigenschappen: Diep indringend en verhardend. 

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 3 % restvocht, bij vloerverwarming max. 2% restvocht, anhydriet max. 0,5% restvocht. Hout 9–

12% (eik.) 

Voorbereiding product: Breng steeds het product op kamertemperatuur +/- 20°C vóór gebruik. Op 10 liter Devo Primer PA 400, 2,5 

tot 5 liter Devo Diluente D 40 toevoegen. 

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

Te verwerken door middel van: Kwast of vernisrol. 

Te verdunnen/te reinigen met: Devo PU Cleaner. 

Verbruik/uitstrijkvermogen: 200 – 300 gr/m² per laag. 

Laagdikte:  

Afwerking: Verlijming kan na voldoende droging met de compatibele Devo Glue PU DK-100, Devo Glue Epox PU, Devo 

Glue PU 1C en Devo Glue MSTP. 

  

Fysische en chemische eigenschappen:  

Kleur(en): Amber. 

Reuk : Karakteristiek, oplosmiddel. 

Consistentie: Vloeibaar. 

Viscositeit Ford4: 23,5 sec 

Soortelijk gewicht 20°C/dichtheid: 0,9 – 1,1 kg/L. 

Vaste stoffen in gewicht en/of volume: > 55 % 

VOC-gehalte: < 45 % 

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 organische solventen. 

Dampspanning/20°C, mBar: N.v.t. 

Vlampunt: < 21 °C 

Zelfontbranding bij: N.v.t. 

Afschuifsterkte: N.v.t. 

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

  

Veiligheid: 

      

UN 1866 

Bevat: diphenylmethane - 4,4 - Diisocyanaat. Ethylacetaat.  Gevaar: Licht ontvlambare vloeistof en damp. 

Verdacht van het veroorzaken van kanker. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde 

blootstelling. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt huidirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen 

veroorzaken. Kan bij inademing allergie-of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. 

Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Herhaalde 

blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bevat isocyanaten. Kan een allergische 

reactie veroorzaken. Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Verwijderd houden van 

warmte / vonken / open vuur /hete oppervlakken. Niet roken. Beschermende handschoenen / 

beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. NA INADEMING: bij 

ademhalingsmoeilijkheden in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen 

vergemakkelijkt. NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. In geval van brand: blussen met 

koolstofdioxide, droog chemisch poeder en geschikt chemisch schuim. 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): 5 L 
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