
 TECHNISCHE FICHE 

betontac extra 

Omschrijving 

Hechtprimer voor binnen om de hechting van gipspleister op beton of gladde ondergronden te 

verbeteren. Vormt een hechtbrug voor weinig of niet absorberende ondergronden zodat deze 

kunnen bezet worden met pleisterwerk of betegeld worden. Gemakkelijk aan te brengen, met hoog 

rendement. Isolerend.  

 

Ondergrond 

Kan gebruikt worden op minerale ondergronden binnenshuis, in het bijzonder beton, die door hun 

grote dichtheid en gering zuigvermogen niet direct geschikt zijn voor bepleistering.  Aan te raden voor 

beton met gladde bekisting 

 

Voorbereiding 

Vervuiling en loszittende delen verwijderen. Hechting van de ondergrond vooraf controleren.  

Ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, vrij van losse delen, vorstvrij zijn.  

Niet toepassen op vochtige ondergrond. 

 

Gebruik 

Goed omroeren voor gebruik. Tijdens de verwerking regelmatig omroeren.  

Gebruiksklaar.  De ondergrond goed verzadigd voorbehandelen.  

Niet gebruiken onder de 8° C. 

 

Aanbrengen met blokborstel of vachtroller.  

Goed laten drogen.  

 

Droogtijd 

De droogtijd is sterk afhankelijk van de ondergrond, vochtigheid en temperatuur.  

Met het aanbrengen van de afwerklaag zolang wachten totdat Betontac extra niet meer kleeft en 

droog is. De tijd na het drogen/harden van de Betontac extra tot het begin van de pleisterwerken dient 

wegens stofafzetting zo kort mogelijk te worden gehouden. 

 

Reinigen Materiaal 

Het gereedschap schoonmaken met warm water en zeep onmiddellijk na gebruik.  

 

Rendement (indicatief) 

Ongeveer 240 g/m² 

 



 TECHNISCHE FICHE 

betontac extra 

Verpakking 

5kg – 10kg – 20kg  

 

Opslag 

12 maanden houdbaar in de originele ongeopende verpakking, op een droge en frisse plaats.  

Vorstvrij bewaren. 

 

Veiligheid 

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Gebruik bij het 

verwerken van het product steeds de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Restanten niet in 

de gootsteen laten wegvloeien. Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een 

erkend inzamelbedrijf.  

 

Fysische eigenschappen 

Uitzicht Rozig met zichtbare korrels 

Bindmiddel PVA Copolymeer 

Pigment Minerale vulmiddelen 

Oplosmiddel Water 

Densiteit (kg/l) 1,34 (+/- 0,05) 

Glansgraad NVTP 

 

EU-VOS grenswaarden 

EU-VOS grenswaarde voor dit product (categorie A/h): 30 g/l (2010). 

Dit product bevat minder dan 30 g/l VOS. 


