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PRODUCTINFORMATIE 
 
Epoxyprimer-vochtscherm. 

UZIN PE 460 Neu 

2-componenten voorstrijk op basis van epoxy. 

 
 
Omschrijving en toepassing: 

UZIN PE 460 Epoxyprimer-vochtscherm is een   

2-componenten, oplosmiddelvrije extreem emissie-

arme voorstrijk op basis van epoxy. 

 

Geschikt als hechtlaag op cement- en anhydrietge-

bonden ondergronden. 

 

UZIN PE 460 Epoxyprimer-vochtscherm is met name 

geschikt als: 

 Oppervlakversterkende primer („vol en zat”) inzan-

den of i.c.m. UZIN PE 280* op minerale ondergron-

den zoals zandcement, anhydriet of magnesiet, al-

vorens te egaliseren. 

 Vochtscherm op cementgebonden ondergronden 

met een maximale restvochtpercentage van 5%.(Bij 

vloerverwarming eerst technisch advies inwinnen) 

 
Ondergronden dienen vrij te zijn (en te blijven) van 
druk- en capillair vocht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eigenschappen/productvoordelen:  

 Geurneutraal tijdens uitharding. 

 Hoge bescherming tegen vocht. 

 Verbeterde hechting aan de ondergrond. 

 Oplosmiddelvrij en waterbestendig. 

 Goede tussenlaaghechting. 

 GISCODE RE 1/Oplosmiddelvrij 

 EMICODE EC 1 R PLUS/Zeer emissie-arm PLUS. 

 

Technische gegevens: 

  Verwerkingstemp.:  Vloertemperatuur min. 10°C. 

  Beloopbaar/:** 
  Overschilderbaar 

 Temp.:    10 °C      20°C       30°C  
 Tijd:         21 uur    8 uur       5 uur 

  Kleur uitgehard:  Transparant bruinachtig. 

  Houdbaarheid:  Minstens 12 maanden houdbaar. 

  Mengverhouding:  1,9 gewichtsdelen comp. A. 
 1,0 gewichtsdelen comp. B. 

  Vaste stofgehalte:  100%. 

  Verbruik:  200 – 600 g/m2 per laag..   

  Verpakking:  5, 10 en 20 kg 

  Verwerkingstijd:**  Ca. 25 - 30 minuten. 

  Eindsterkte:**  Na 3 – 5 dagen. 

  Vorstbestendigheid:  ja. 

** Bij 20 °C en R.V. van 65 % 
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           *Zie betreffende documentatie. 
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Ondergrond: 

De ondergrond moet druk- en vormvast, blijvend 

droog, schoon en vrij van scheuren en stoffen zijn die 

afbreuk kunnen doen aan de hechting. 

Cement- en anhydrietgebonden ondergronden moeten 

minimaal 28 dagen oud zijn. Cementhuidjes, betonres-

ten eventueel calciumcarbonaathuidje of puur bind-

middel verwijderen d.m.v. slijpen en schuren. Gladde 

en zeer dichte ondergronden (blauw beton) ruwen 

d.m.v. stofvrij kogelstralen. Anhydriet vloeren ruwen 

door stralen of schuren (afhankelijk van de huidtrek-

sterkte). Verontreinigde ondergronden behandelen 

d.m.v. vlamstralen. Nadien schuren. Vervolgens de 

vloer altijd stofvrij maken door te stofzuigen met een 

industriezuiger. Gaten repareren met UZIN NC 182 * 

bij cementgebonden ondergronden  of met de  UZIN 

NC 118* gipsgebonden ondergronden. Met name bij 

toepassing als vochtscherm moet een goede veranke-

ring aan de zuivere ondergrond kunnen worden ge-

waarborgd. 

 

Verwerking 

1) De combi verpakking voor gebruik laten acclimati-

seren. Kunststofdop en bodem van de deksel ( Har-

der) meerdere malen doorprikken. De harder volledig 

in de A-componenten laten lopen en zeer goed men-

gen tot de massa homogeen is. Om uit te sluiten dat 

er ongemengd materiaal(bodem/wand) wordt ver-

werkt, de massa overgieten in een schone verpakking 

en nogmaals mengen. 

2) De voorstrijk direct met een vachtroller gelijkmatig 

op de ondergrond aanbrengen. Let op dat er een vol-

ledig gesloten film ontstaat. 

3) Bij een noodzakelijke tweede laag als vochtscherm, 

deze tweede laag kruislings aanbrengen. Voor optisch 

verschil in de tweede laag ca. 1% UZIN Inkleurpasta 

toevoegen, aansluitend deze laag “vol en zat” instrooi-

en met vuurgedroogd zand 0,4 – 0,8 mm. Na doorhar-

ding het overtollige zand verwijderen en egaliseren. 

Alvorens te egaliseren controleren of afdoende ( “vol 

en zat”)  zand achterblijft. De primer kan zijn wegge-

slagen. Zonodig opnieuw voorstrijken en vol en zat in-

zanden. Bij het gebruik als 1-laags vochtscherm deze 

altijd aanbrengen als een gesloten laag. Na uitharding 

alvorens te egaliseren voorstrijken met UZIN PE 280 *. 

4) Gereedschappen direct na gebruik reinigen met 

UZIN Blackbox reinigingsdoekjes. Uitgehard materiaal 

is alleen mechanisch te verwijderen. 

Belangrijk: 

 Minimale ondergrondtemperatuur:  

10°C en 3°C boven het dauwpunt 

Optimale verwerkingstemperatuur: 20°C 

Maximale relatieve vochtigheid (R.V.): 85% 

 Voor het verwijderen van verse verontreinigingen 

zijn de UZIN Blackbox reinigingsdoekjes van Unipro 

zeer geschikt. 

 Uitsluitend opslaan in de oorspronkelijke verpakking 

op een koele, goed geventileerde plaats. 

 Let op: Te veel restmateriaal in de verpakking kan, 

door de exotherme reactie, heet worden en stank- 

en rookoverlast veroorzaken. Daarom nooit meer 

dan 100 gram gemengd in de verpakking achterla-

ten en verpakking op een veilige en goed geventi-

leerde plaats neerzetten. Bij meer restmateriaal 

ruim kwartszand toevoegen. 

 
Arbeidsveiligheid: 

 Component A. Irriterend. Milieugevaarlijk.  

Bevat epoxyverbindingen. Zie aanwijzingen van de fabrikant. Deze zijn 

opgenomen in het veiligheidsinformatieblad. Irriterend voor de ogen en 

de huid. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Ver-

giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu 

op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Aanraking met de 

ogen en de huid vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met 

overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. 

Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen. Voorkom lo-

zing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart. 

 Gevarenklasse component A: 9 

 Component B. Bijtend. Milieugevaarlijk.  

Bevat amines, p-tert-butylfenol, m-fenyleenbis en nonylfenol. Zie aanwij-

zingen van de fabrikant. Deze zijn opgenomen in het veiligheidsinforma-

tieblad. Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking 

met de huid. Veroorzaakt brandwonden. Kan overgevoeligheid veroor-

zaken bij contact met de huid. Vergiftig voor in het water levende orga-

nismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten 

veroorzaken. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig wa-

ter afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Draag geschikte 

beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor 

de ogen/het gezicht. Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, on-

middellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). De-

ze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Voorkom lozing in 

het milieu. Vraag om speciale instructies-/veiligheidskaart. 

 Gevarenklasse component B: 8 

 

Op dit product is het veiligheidsblad UZIN PE 460 Neu Epoxyprimer-

vochtscherm component A en B van toepassing.  


