
	 QuickPrime	Plus

1. Omschrijving

Firestone QuickPrime Plus is een primer die gebruikt wordt om RubberGard EPDM en/of com-
patibele ondergrond voor te behandelen in zones waar QuickSeam producten, Pourable Sealer 
of Lap Sealant worden verwerkt. QuickPrime Plus wordt aangebracht met een QuickScrubber of 
QuickScrubber Plus schuurspons en houder.  

2. Voorbereiding

De te behandelen ondergrond moet zuiver, droog, vrij van vreemde materialen, talk en vuil zijn.  
Reiniging vooraf met Splice Wash kan noodzakelijk zijn.  Het product dient voor en tijdens gebruik 
goed te worden omgeroerd.  Als het product gedurende langere tijd aan lagere temperaturen 
werd blootgesteld, dient het voor gebruik op kamertemperatuur te worden gebracht. Giet 1 gal-
lon QuickPrime Plus in een emmer voor gemakkelijk gebruik.

3. Verwerking

De QuickPrime Plus wordt aangebracht met het QuickScrubber of QuickScrubber Plus schuur-
sponsje en houder in lange heen- en weergaande bewegingen en met een middelmatige tot 
zware druk. Breng de QuickPrime Plus aan over de lengte van het oppervlak tot deze een egale 
donkergrijze kleur vertoont zonder strepen of vochtige vlekken.  Ter hoogte van de fabrieksnaden 
is het nodig zowel parallel als loodrecht op de naad te werken.  Let erop bij het gebruik van het 
QuickScrubber Plus gereedschap voldoende druk uit te oefenen zodat de houder van het sponsje 
voldoende plat gedrukt wordt en volledig in contact komt met de folie.  Laat het voorbehandelde 
oppervlak volledig drogen (meestal minder dan 10 minuten)  en test met de touch-push test alvo-
rens QuickSeam producten aan te brengen.

4. Verbruik

QuickPrime Plus mag niet verdund worden.
Met 1 gallon kan u volgende oppervlakken bewerken:
Standaard naadverbinding met 76 mm (3”) Splice Tape: 60 lm – 2 zijden
B.I.S.-naad met 152 mm (6”) Splice Tape: 45 lm – 2 zijden
QuickSeam R.M.A. Strip: 55 lm - 1 zijde
QuickSeam RPFS: 60 lm - 1 zijde
QuickSeam SA Flashing: 35 lm - 1 zijde
QuickSeam FormFlash 300 mm (12”): 45 lm - 1 zijde
QuickSeam Flashing 127 mm (5”): 100 lm – 1 zijde
QuickSeam Batten Cover Strip: 90 lm – 1 zijde

5. Eigenschappen

Technisch	  Basis	 Synthetische	rubber	polymeren
	  Kleur	 Doorzichtig	grijs
	  Oplosmiddelen	 Heptaan,	tolueen
	  Vaste	stoffen	(%)	 16	-	18
	  Viscositeit	 Zeer	dun,	zeer	vloeibaar
	  Soortelijk	gewicht	 0,793	(Water	=	1)
	  Vlampunt	(°C)	 -17,8

6. Verpakking / Stockage / Levensduur

Verpakking: 3,8 l (1 gallon) blikken (4 blikken per doos) en 11,4 l (3 gallon) blikken.
Stockage: Bewaar in de originele, ongeopende verpakking bij temperaturen tussen 15°C en 25°C.  
Stel voor gebruik niet bloot aan direct zonlicht.  
Levensduur: te verwachten levensduur van 12 maanden, indien opgeslagen volgens bovenver-
melde voorwaarden. Informatie met betrekking tot levensduur is echter geen vast gegeven maar 
dient te worden beschouwd enkel en alleen als een richtlijn. De werkelijke levensduur is afhan-
kelijk van de historiek van opslag en stockage. De kwaliteit en bruikbaarheid van een product 
dient daarom steeds te worden nagegaan. Het product moet na het openen vlot en homogeen 
vermengbaar zijn (zonder klonteren) en een uniforme kleur vertonen. 

7. Voorzorgsmaatregelen

Ontvlambaar. Houd het product uit de buurt van ontstekingsbronnen.  Rook niet tijdens het 
gebruik. Enkel voor professionele toepassingen. Gebruik het product enkel in goed verluchte 
ruimten.  Vermijd contact met huid en ogen.  Zie ook de Veiligheidsbladen.  Buiten het bereik van 
kinderen houden.
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