
                                                                                                                                   
 

 
 

 

Natuurlijke voorstrijk 

Een product wat gebruikt word als hechtbrug voor diverse materialen op slecht hechtende 

ondergronden.  

 
KARAKTERISTIEKEN 
 
Het is een product op basis van synthetische harsen dat een hechtbrug tot stand brengt tussen diverse 
materialen, voornamelijk beton en gladde niet zuigende ondergronden. 
Eenvoudig aan te brengen op ondergrond met een blokkwast. 
Niet verdunnen! 
 
SAMENSTELLING EN TECHNISCHE INFORMATIE VAN DE COMPONENTEN 
 

• Mix van kunstharsen, organische en anorganische toevoegingen. 

• Uiterlijk: melkachtige vloeistof. 

• Kleur: wit. 

• Dichtheid:1,04 kg/m3. 

• Hechting (mortel/beton): 1,5 MPa. 

• Ph: 3,5-5  
 
 
GEBRUIKSAANWIJZING 

 
De wand waarop de voorstrijk moet worden aangebracht moet schoon, stof en vetvrij zijn. 
De voorstrijk niet verdunnen met water! 
Aanbrengen en gelijkmatig verdelen met een blokkwast, roller of spuitinstalatie.  
Laat de voorstrijk ongeveer 2 tot 4 uur drogen, afhankelijk van de omstandigheden. 
Eenmaal aangebracht, kan het enkele dagen staan zonder zijn hechtingseigenschappen te verliezen. 
Laat de emmer niet te lang onafgedekt staan! 
Aanbevolen temperatuur om aan te brengen ligt tussen de 5 -30 graden Celsius. 
Kan eventueel ook over een vochtige ondergrond aangebracht worden. 
 
TOEPASSINGEN EN PRESTATIES 
 
 

• Hechting van oude beton naar nieuwe mortels. 

• Hechting van gips naar mortels. 

• Hechting op gepleisterde en geschilderde wanden om loslaten te voorkomen. 

• Hechting voor stucen over tegels. 

• Hechting met betonnen dekvloeren. 
 
De opbrengst van de voorstrijk is ongeveer 7m2 per liter. 
 
 

 
OVERIGE AANWIJZINGEN 
 
De eigenschappen van het product zullen na het aanbrengen na 5 dagen zijn verminderd. 
Dus strijk niet te veel voor! 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                   
 

 
 

 
ALGEMEEN/ADVIEZEN/VEILIGHEID 
 

● Bij regen is het niet raadzaam de voorstrijk buiten te gebruiken. 
● Draag handschoenen bij het aanbrengen; in geval van contact wassen met schoonwater. 
● Bij blijvende irritatie altijd een arts raad plegen. 
● Bij inname altijd een arts raadpleeg. 
● Vermijd contact met de ogen en indien de voorstrijk met een spuit aangebracht wordt, draag dan een 

veiligheidsbril. 
● De voorstrijk goed afsluiten en bewaren in een ruimte waar het tussen de 5-25 graden Celsius is. 
● Buiten bereik van kinderen houden! 
 
 
 
 

 

Onze technische specificaties zijn samengesteld op basis van onze technische kennis en ervaring. Aangezien het niet 
mogelijk is de conditie van de bouwwerken te beoordelen of bij de uitvoering van de werkzaamheden aanwezig te 
zijn, zijn bovenstaande specificaties algemene aanwijzingen waarvoor CUMEN NL op geen enkele wijze aansprakelijk 
gesteld kan worden. Alvorens het product te gebruiken bevelen wij aan de geschiktheid voor de gewenste toepassing 
te testen. De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op onze testen en kennis en geeft de consument  
een recht vast te stellen of de toepassing adequaat is of niet. Het bedrijf of de gebruiker van onze materialen is zelf 
verantwoordelijk voor het testen en voor de eventuele gevolgen van het gebruik. 
Onze producten zijn ontwikkeld met behulp van testen type EIT die voldoen aan de vereisten van 
EU richtlijn UNE-EN_998-1-2010 en die vaststellen dat deze de juiste werking van het product weergeven. 
De testen blijven gelden door middel van productiecontrole in de fabriek. 
Technische specificaties en testen uitgevoerd door laboratoria ingeschreven in het algemene register van 
Laboratorium van het Spaanse Ministerie van Huisvesting. 
CUMEN NL.  


