
 

 

  
KEMPEROL® CP 
Katalysatorpoeder 
Toepassing 
 Reactiemiddel voor uitharding van KEMPEROL® V 
210 Afdichting en KEMPEROL® BR Afdichting. 

 Reactiemiddel voor de verharding van KEMPEROL® 
AC Producten 

CE-Kenmerk 
Component te 2 ETA 03/0025 

ETA 03/0026 
Component te 1, 
Component te 4 

ETA 03/0025 
ETA 03/0026 
ETA 03/0043 
ETA 03/0044 

 

Samenstelling 
Reactiemiddel 50% Dibenzoylperoxide in stabilisator. 

Verpakking 
UP:       Kunststof zakken van 0,6 kg en 1,6 kg. 
PMMA: Kunststof zakjes van 20 g en 100 g. 

Opslag 
Is 12 maanden houdbaar bij opslag op een droge en 
koele plaats. Afzonderlijk te bewaren. Zie de 
veiligheidsinstructies op de verpakking en op de 
merkbladen. 

Eigenschappen 
Vorm poeder 
Kleur wit 

 

Verbruik 
Toevoeging zie Technische Informatie van het 
desbetreffende product. 

 
 

Voorbereiding 
Mengen volgens de menginstructies bij de boven 
vermelden producten. 
Persoonlijke beschermuitrusting (stofmasker met 
A/P2 filter, veiligheidshandschoenen, stofbril) 
moet gedragen worden. 

Belangrijke informatie 
Houd tijdens het transport, de opslag en de verwerking 
rekening met onze veiligheidsinstructies, de 
aanduiding op de verpakkingen, de gevareninstructies 
en de veiligheidsadviezen op de verpakkingen. Neem 
merkblad van BG-Chemie in acht. 
Tegen warmte en directe zonneschijn beschermen. 
Vermijd penetratie in water, riolering en aarde. 

Afvalverwijdering 
Katalysatorpoeder EAK 16 05 08 



 

 
 
 
  

 

Algemene informatie 
De opgegeven tijden verkorten bij hogere en 
verlengen bij lagere omgevings- en 
ondergrondtemperatuur. 
Wij garanderen een constante kwaliteit van onze 
producten. 
Meng geen enkel ander product met die van KEMPER 
SYSTEM. 
 
Onze technische informatie en ons advies met betrekking tot de 
technische toepassing weerspiegelen telkens uitsluitend de actuele 
stand van de wetenschap en de ervaring met onze producten. Bij iedere 
herdruk verliest de telkens voorafgaande technische informatie haar 
geldigheid. Daarom is het nodig dat u altijd het actuele merkblad bij de 
hand hebt. Bij de toepassing en het gebruik van onze producten is in 
alle individuele gevallen een grondige, op het object betrekking 
hebbende, gekwalificeerde inspectie nodig, om te zien of het 
desbetreffende product en/of de toepassingstechniek voldoet aan de 
specifieke vereisten en doelen. Wij zijn er uitsluitend aansprakelijk voor 
dat onze producten geen gebreken vertonen - de vakkundige en 
deskundige verwerking van onze producten valt daarom uitsluitend 
binnen uw aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. De verkoop van 
onze producten gebeurt uitsluitend op basis van onze verkoop- en 
leveringsvoorwaarden. 
 
 
Uitgegeven te Vellmar, Juni 2008  
 



 

 

  
KEMPERTEC® AC-
Primer 
Toepassing 
 Als grondlaag en voor een duurzame hechting van 
 KEMPEROL® AC Afdichting/Bedekking 
 de afdichtingen KEMPEROL® V 210, KEMPEROL® 
BR, KEMPEROL® 2K-PUR met de ondergrond 

 Als alkalische bescherming laag 
  Voor nieuwbouw en renovatiewerken 

Kenmerken 
 Snel uithardend 
 Goede hechtingseigenschappen 

CE-Kenmerk 
Component te 1 ETA 03/0025 

ETA 03/0026 
ETA 03/0043 
ETA 03/0044 

 

Samenstelling 
2 componenten, koud uithardend 
methylmethacrylaathars. 

Verpakking 
1 kg, 3 kg en 5 kg verpakking (comp. A) in combinatie 
met KEMPEROL® CP Katalysatorpoeder (comp. B), 
toe te voegen hoeveelheid zie tabel. 

Opslag 
Koel, droog, vorstvrij en ongeopend 12 maanden 
houdbaar. 

 
 

Eigenschappen 
Vorm vloeibaar 
Kleur transparant 
Verwerkingstijd bij* [min] 
(2% KEMPEROL® CP 
Katalysatorpoeder) 

ong. 15 

Regenvast na* [min] ong. 30 
Beloopbaar na* [min] ong. 30 
Volgende laag na* [min] ong. 30 

* Metingen bij 20 °C - 50 % rel. vochtigheid. Door weersinvloeden - zoals 
wind, luchtvochtigheid en temperatuur - veranderen de aangegeven waarden.

Verbruik 
Afhankelijk van de aard van de ondergrond (goed 
absorberend) 
Als primer 500g/m² 
Als beschermlaag tegen alkalische invloeden ong. 400 
– 600 g/m² 
Het verbruik mag 750 g/m² niet overschrijden omdat 
dan afschilferingen kunnen ontstaan 

Uitharding 
Het uitharden gebeurt d.m.v. KEMPEROL® CP 
Katalysatorpoeder. De toe te voegen hoeveelheid is 
afhankelijk van de temperatuur. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Tempera- 
tuur van 

het 
materiaal 

[°C] 

KEM-
PEROL® 
CP Kat.p. 

[20 g 
zakje 

op 1 kg] 

KEM-
PEROL® 
CP Kat.p. 

[20 g 
zakje 

op 3 kg] 

KEM-
PEROL® 
CP Kat.p. 

 [100 g 
zakje 

op 5 kg] 
 

KEM-
PEROL® 
CP Kat.p. 

 [%] 

Verwer- 
kings- 

tijd 
[min] 

Uithar- 
dings- 

tijd 
[min] 

+ 5 2 zakjes 6 zakjes 2 zakjes 4 % 20 45 

+ 10 2 zakjes 6 zakjes 2 zakjes 4 % 18 30 

+ 20 1 zakje 3 zakjes 1 zakje 2 % 15 30 

+ 30 1/2 zakje 1 zakje 1/2 zakje 1 % 10 15 
 

Voorbereiding 
De ondergrond moet droog (restvocht van beton in de 
bovenste 2 cm < 5%), stabiel en vrij van substanties 
zijn die de hechting kunnen verhinderen. De 
ondergrond moet dienovereenkomstig behandeld 
worden (zie Techniekinformatie TI 21 - Preparatie van 
de ondergrond). De primeradviezen moeten in acht 
worden genomen. 
Gronden uitsluitend bij ondergrond- en 
omgevingstemperaturen van > +5 °C. Werk terwijl de 
temperatuur daalt. Bij de uitvoering moet de 
oppervlaktemperatuur 3 °C boven het dauwpunt 
liggen. Indien de temperatuur lager is dan het 
dauwpunt kan er op het te bewerken oppervlak een 
scheidend werkende vochtfilm worden gevormd (DIN 
4108 - 5 tab. 1). Tot het sluiten van de poriën 
primeren. 
De KEMPERTEC® AC-Primer mag uitsluitend met 
KEMPEROL® CP Katalysatorpoeder worden 
gebruikt. De hoeveelheid verharder moet worden 
aangepast aan de desbetreffende 
materiaaltemperatuur (zie tabel Uitharding). 
 
De KEMPERTEC® AC-Primer moet direct na het 
mengen met KEMPEROL® CP Katalysatorpoeder op 
het oppervlak worden uitgegoten en gelijkmatig 
verdeeld worden. In één bewerking met een 
lamsvelrol of rubberen trekker gronden tot verzadiging 
optreedt. Bij gebruik van een rubberen trekker is 
narollen met een lamsvelrol noodzakelijk om 
materiaalophopingen te vermijden. Na ong. 30 min, 
als de gebruikte grondlaag niet meer plakt, kunnen de 
volgende arbeidsstappen volgen. Deze moeten binnen 
de volgende 8 dagen afgesloten zijn, omdat er anders 
scheidingseffecten kunnen optreden. 
Om dit scheidingseffect te voorkomen wordt 
aanbevolen over de nog verse KEMPERTEC® AC-
Primer KEMPERDUR® NQ 0712 Natuurkwarts  (ca. 
1kg/m²) te strooien. Anders is het na 8 dagen nodig 
opnieuw een primerlaag aan te brengen. 
Er moet voldoende verluchting zijn. De vereiste 
voorschriften zijn op te volgen. 
Persoonlijke beschermuitrusting (stofmasker met 
A/P2 filter, veiligheidshandschoenen, stofbril) 
moet gedragen worden. 
Reinig steeds het werkgereedschap onmiddellijk na 
gebruik met KEMPERTEC® MEK reinigingsmiddel. 

Handen reinigen, de huid inwrijven met de 
verzorgingscrème van KEMPER SYSTEM. 
Opmerking
Neem Technische Informatie TI 22 - verwerking 
van KEMPEROL® AC producten, TI 23 - 
oplosmiddelen bevattende producten in acht! 

Belangrijke informatie 
In slecht geventileerde ruimten kunnen zich 
brandbare dampluchtmengsels vormen. In deze 
omgevingen is het gebruik van explosievrije 
werktuigen nodig. 
Houd tijdens het transport, de opslag en de verwerking 
rekening met onze veiligheidsinstructies, de 
aanduiding op de verpakkingen, de gevareninstructies, 
de veiligheidsadviezen op de verpakkingen en de 
merkblad van BG-Chemie. 
Vermijd penetratie in de riolering en aarde. 
Niet geschikt voor toepassing in zwembaden! 

Afvalverwijdering 
vloeibaar EAK 08 04 09 
uitgehard EAK 08 04 10 

GISCODE 
RMA 10 

Algemene informatie 
De opgegeven tijden verkorten bij hogere en 
verlengen bij lagere omgevings- en 
ondergrondtemperatuur. 
Wij garanderen een constante kwaliteit van onze 
producten. 
Meng geen enkel ander product met die van KEMPER 
SYSTEM. 
 
Onze technische informatie en ons advies met betrekking tot de 
technische toepassing weerspiegelen telkens uitsluitend de actuele 
stand van de wetenschap en de ervaring met onze producten. Bij iedere 
herdruk verliest de telkens voorafgaande technische informatie haar 
geldigheid. Daarom is het nodig dat u altijd het actuele merkblad bij de 
hand hebt. Bij de toepassing en het gebruik van onze producten is in 
alle individuele gevallen een grondige, op het object betrekking 
hebbende, gekwalificeerde inspectie nodig, om te zien of het 
desbetreffende product en/of de toepassingstechniek voldoet aan de 
specifieke vereisten en doelen. Wij zijn er uitsluitend aansprakelijk voor 
dat onze producten geen gebreken vertonen - de vakkundige en 
deskundige verwerking van onze producten valt daarom uitsluitend 
binnen uw aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. De verkoop van 
onze producten gebeurt uitsluitend op basis van onze verkoop- en 
leveringsvoorwaarden. 
 
 
Uitgegeven te Vellmar, Juni 2008  
 



 

 

 
 

 
KEMPERTEC® 1K-
Primer 
Toepassing 
 Als primer op de voorbereide ondergrond voor later 
volgende KEMPEROL® Afdichtingen 

 Als hechtlaag tussen KEMPERDUR® 
Zandafdekking in combinatie met KEMPERDUR®  
NQ 0712 Natuurkwarts 

 Voor nieuwbouw en renovatiewerken 

Kenmerken 
 Snelle polymerisatie 
 Zeer hoge hechtingsgraad 

CE-Kenmerk 
Component te 1 ETA 03/0025 

ETA 03/0026 
ETA 03/0043 
ETA 03/0044 

 

Samenstelling 
Op basis van isocyanaat-prepolymeren, opgelost in 
een organisch solvent. 

Verpakking 
Blikken van 5 kg. 

Opslag 
Koel, droog, vorstvrij en ongeopend 6 maanden 
houdbaar. 

Verbruik 
Afhankelijk van de aard van de ondergrond:  
150 - 300 g/m² 

 
 

Eigenschappen 
Vorm vloeibaar 
Kleur geelachtig 

transparant 
Verwerkingstijd bij* [min] ong. 30 
Regenvast na* [h] ong. 1 
Beloopbaar na* [h] ong. 2-3 
Volgende laag na* [h] ong. 2-3 

* Metingen bij 23 °C - 50 % rel. vochtigheid. Door weersinvloeden - zoals 
wind, luchtvochtigheid en temperatuur - veranderen de aangegeven waarden.

Voorbereiding 
De ondergrond moet droog (restvocht van beton in de 
bovenste 2 cm < 5%), stabiel en vrij van substanties 
zijn die de hechting kunnen verhinderen. De 
ondergrond moet dienovereenkomstig behandeld 
worden (zie Techniekinformatie TI 21 - Preparatie van 
de ondergrond). De primeradviezen moeten in acht 
worden genomen. 
Attentie: de KEMPEROL® 1K-Primer is niet voor 
iedere ondergrond geschikt! 
Gronden uitsluitend bij ondergrond- en 
omgevingstemperaturen van > +5 °C. Werk terwijl de 
temperatuur daalt. Bij de uitvoering moet de 
oppervlaktemperatuur 3 °C boven het dauwpunt 
liggen. Indien de temperatuur lager is dan het 
dauwpunt kan er op het te bewerken oppervlak een 
scheidend werkende vochtfilm worden gevormd (DIN 
4108 - 5 tab. 1). 
 
 
 



 

 
 
 
 
  

In minstens één bewerking uit over het gehele 
oppervlak gronden met een lamsvelrol tot en met 
verzadiging. Materiaalophopingen dienen vermeden te 
worden. 
Na 1 uur (afhankelijk van weersinvloeden zoals wind, 
luchtvochtigheid en temperatuur) bij een droog en niet 
klevend oppervlak van de opgebrachte grondering 
kunnen verdere geschikte KEMPER SYSTEM 
producten opgebracht worden. Dit moet binnen de 
volgende 48 uur beëindigd zijn, omdat anders 
separatie-effecten kunnen optreden. 
Om dit scheidingseffect te vermijden adviseren wij 
over de nog verse KEMPERTEC® 1K-Primer 
KEMPERTEC® NQ 0712 Natuurkwarts (ong. 1kg/m² 
te strooien. Anders is na 48 uur het aanbrengen van 
een nieuwe primerlaag nodig. 
Persoonlijke beschermuitrusting moet gedragen 
worden. 
Reinig steeds het werkgereedschap onmiddellijk na 
gebruik met KEMPERTEC® MEK reinigingsmiddel. 
Handen reinigen, de huid inwrijven met de 
verzorgingscrème van KEMPER SYSTEM. 

Opmerking 
Neem Technische Informatie TI 23 - oplosmiddelen 
bevattende producten - in acht! 
De bitumineuze ondergronden hebben de neiging 
om licht op te lossen. Daarom is het noodzakelijk 
om materiaalophoping (plasvorming) te vermijden.

Belangrijke informatie 
Houd tijdens het transport, de opslag en de verwerking 
rekening met onze veiligheidsinstructies, de 
aanduiding op de verpakkingen, de gevareninstructies 
en de veiligheidsadviezen op de verpakkingen. Houd 
bij de verwerking rekening met de technische 
merkbladen van BG-Chemie. 
Vermijd penetratie in de riolering en aarde. 
Niet geschikt voor toepassing in zwembaden! 

Afvalverwijdering 
vloeibaar EAK 08 04 09 
uitgehard EAK 08 04 10 

GISCODE 
PU50 

Algemene informatie 
De opgegeven tijden verkorten bij hogere en 
verlengen bij lagere omgevings- en 
ondergrondtemperatuur. 
Wij garanderen een constante kwaliteit van onze 

producten. 
Meng geen enkel ander product met die van KEMPER 
SYSTEM. 
Onze technische informatie en ons advies met betrekking tot de 
technische toepassing weerspiegelen telkens uitsluitend de actuele 
stand van de wetenschap en de ervaring met onze producten. Bij iedere 
herdruk verliest de telkens voorafgaande technische informatie haar 
geldigheid. Daarom is het nodig dat u altijd het actuele merkblad bij de 
hand hebt. Bij de toepassing en het gebruik van onze producten is in 
alle individuele gevallen een grondige, op het object betrekking 
hebbende, gekwalificeerde inspectie nodig, om te zien of het 
desbetreffende product en/of de toepassingstechniek voldoet aan de 
specifieke vereisten en doelen. Wij zijn er uitsluitend aansprakelijk voor 
dat onze producten geen gebreken vertonen - de vakkundige en 
deskundige verwerking van onze producten valt daarom uitsluitend 
binnen uw aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. De verkoop van 
onze producten gebeurt uitsluitend op basis van onze verkoop- en 
leveringsvoorwaarden. 
 
 
Uitgegeven te Vellmar, Juni 2008  
 



 

 

  
KEMPERTEC®  
BSF-R Primer 
Toepassing 
 Als grondlaag van de voorbereide ondergrond voor 
erop volgende KEMPEROL® V 210 

 Voor nieuwbouw en renovatiewerken 

CE-Kenmerk 
Component te 1 ETA 03/0025 

ETA 03/0026 
ETA 03/0043 
ETA 03/0044 

 

Samenstelling 
Waterige dispersie op basis van copolymeren. 

Verpakking 
Blikken van 20 kg. 

Opslag 
Koel, droog, vorstvrij en ongeopend 6 maanden 
houdbaar. 

Eigenschappen 
Vorm vloeibaar 
Kleur grijs 
Regenvast na* [h] ong. 2-6 
Beloopbaar na* [h] ong. 6-12 
Volgende laag na* [h] ong. 12 

*Metingen bij 23 °C - 50 % rel. vochtigheid. Door weersinvloeden - zoals wind, 
luchtvochtigheid en temperatuur - veranderen de aangegeven waarden.

Verbruik 
Afhankelijk van de aard van de ondergrond:  
300 - 500 g/m² 

 
 

Voorbereiding 
De ondergrond moet droog (restvocht van beton in de 
bovenste 2 cm < 5%), stabiel en vrij van substanties 
zijn die de hechting kunnen verhinderen. De 
ondergrond moet dienovereenkomstig behandeld 
worden (zie Techniekinformatie TI 21 - Preparatie van 
de ondergrond). De primeradviezen moeten in acht 
worden genomen. 
Gronden uitsluitend bij ondergrond- en 
omgevingstemperaturen van > +5 °C. Werk terwijl de 
temperatuur daalt. Bij de uitvoering moet de 
oppervlaktemperatuur 3 °C boven het dauwpunt 
liggen. Indien de temperatuur lager is dan het 
dauwpunt kan er op het te bewerken oppervlak een 
scheidend werkende vochtfilm worden gevormd (DIN 
4108 - 5 tab. 1). Tot het sluiten van de poriën 
primeren. 
In één bewerking gronden totdat de ondergrond 
volledig verzadigd is. 
Na ca. 12 uur, als de opgebrachte primer aan het 
oppervlak droog is en niet meer kleeft, kunnen er 
KEMPER SYSTEM producten worden opgebracht. 
Persoonlijke beschermuitrusting moet gedragen 
worden. 
Reinig steeds het werkgereedschap onmiddellijk na 
gebruik met water. Handen reinigen, de huid inwrijven 
met de verzorgingscrème van KEMPER SYSTEM. 



 

 
 
 
 
 

 

Belangrijke informatie 
Houd tijdens het transport, de opslag en de verwerking 
rekening met onze veiligheidsinstructies, de 
aanduiding op de verpakkingen, de gevareninstructies 
en de veiligheidsadviezen op de verpakkingen. Neem 
merkblad van BG-Chemie in acht.  
Vermijd penetratie in riolering en aarde. 
Niet geschikt voor toepassing in zwembaden! 

Afvalverwijdering 
vloeibaar EAK 08 04 09 
uitgehard EAK 08 04 10 

Algemene informatie 
De opgegeven tijden verkorten bij hogere en 
verlengen bij lagere omgevings- en 
ondergrondtemperatuur. 
Wij garanderen een constante kwaliteit van onze 
producten. 
Meng geen enkel ander product met die van KEMPER 
SYSTEM. 
 
Onze technische informatie en ons advies met betrekking tot de 
technische toepassing weerspiegelen telkens uitsluitend de actuele 
stand van de wetenschap en de ervaring met onze producten. Bij iedere 
herdruk verliest de telkens voorafgaande technische informatie haar 
geldigheid. Daarom is het nodig dat u altijd het actuele merkblad bij de 
hand hebt. Bij de toepassing en het gebruik van onze producten is in 
alle individuele gevallen een grondige, op het object betrekking 
hebbende, gekwalificeerde inspectie nodig, om te zien of het 
desbetreffende product en/of de toepassingstechniek voldoet aan de 
specifieke vereisten en doelen. Wij zijn er uitsluitend aansprakelijk voor 
dat onze producten geen gebreken vertonen - de vakkundige en 
deskundige verwerking van onze producten valt daarom uitsluitend 
binnen uw aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. De verkoop van 
onze producten gebeurt uitsluitend op basis van onze verkoop- en 
leveringsvoorwaarden. 
 
 
Uitgegeven te Vellmar, Juni 2008  
 



 

 

  
KEMPERTEC® EP-
Primer 
Toepassing 
 Als grondlaag van de voorbereide ondergrond voor 
KEMPEROL® Afdichtingen 

 Als hechtmiddel voor KEMPERDUR® 
Zandafdekking in combinatie met KEMPERDUR® 
NQ 0712 Natuurkwarts 

 Als bindmiddel voor mastiek en herstelmortel 
 Als beschermlaag tegen alkalische invloeden 
 Voor nieuwbouw en renovatiewerken 

Kenmerken 
 Breed gebruiksspectrum 
 Zonder oplosmiddel 
 Goede hechting 
 Hoge penetratiegraad 

CE-Kenmerk 
Component te 1 ETA 03/0025 

ETA 03/0026 
ETA 03/0043 
ETA 03/0044 

 

Samenstelling 
Primer uit 2 componenten, op basis van een 
epoxyhars. 

Verpakking 
2 * 1,5 kg kneedzak in plastic emmer 
10 kg in blikken 

Opslag 
Koel, droog, vorstvrij en ongeopend 6 maanden 
houdbaar. Bij een temperatuur lager dan 5 °C kan een 
kristallisatie van het product optreden. Door 
voorzichtige verwarming (40 °C) kan dit weer 
ongedaan worden gemaakt. 

 
 

Eigenschappen 
Vorm vloeibaar 
Kleur Comp. A  geelachtig 

Comp. B  bruinachtig 
Verwerkingstijd bij* [min] ong. 25 
Regenvast na* [h] ong. 6 
Beloopbaar na* [h] ong. 16 
Volgende laag na* [h] ong. 16 

* Metingen bij 23 °C - 50 % rel. vochtigheid. Door weersinvloeden - zoals 
wind, luchtvochtigheid en temperatuur - veranderen de aangegeven waarden.

Verbruik 
Afhankelijk van de aard van de ondergrond: 
Als primer ong. 500 g/m² 
Als hechtlaag ong. 300 - 500 g/m² 
Als beschermlaag tegen alkalische invloeden ong. 400 
- 600 g/m². 

Voorbereiding 
De ondergrond moet droog (restvocht van beton in de 
bovenste 2 cm < 5%), stabiel en vrij van substanties 
zijn die de hechting kunnen verhinderen. De 
ondergrond moet dienovereenkomstig behandeld 
worden (zie Techniekinformatie No. 21 - voorbereiding 
van de ondergrond). De primeradviezen moeten in 
acht worden genomen. 
Gronden uitsluitend bij ondergrond- en 
omgevingstemperaturen van > +10 °C. Werk terwijl de 
temperatuur daalt. Bij de uitvoering moet de 
oppervlaktemperatuur 3 °C boven het dauwpunt 
liggen. Indien de temperatuur lager is dan het 
dauwpunt kan er op het te bewerken oppervlak een 



 

 
 
 
 

scheidend werkende vochtfilm worden gevormd (DIN 
4108 - 5 tab. 1).  
A. Buitenverpakking: 1,5 kg Kneedzak.  
De kneedzak uit de aluminium buitenverpakking halen. 
De rubberstrip, die de beide Componenten 
gescheiden houdt, naar onderen wegtrekken, zodat de 
beide Componenten A en B met elkaar gemixt kunnen 
worden. De kneedzak (ca. 1 Min.) doorkneden, zodat 
een homogene, sliertenvrije Primer ontstaat. Een hoek 
van de kneedzak afsnijden en de KEMPERTEC® EP-
Primer op het oppervlak aanbrengen en verwerken. 
B. Verpakking: 10 kg Blikken 
KEMPERTEC® EP-Primer Component B met 
Roerstok of langzaam draaiend roerapparaat intensief, 
sliertenvrij in Component A doorroeren. Mengtijd ca. 2 
Minuten, en binnen 25 Minuten verwerken. Ter 
voorkoming van mengfouten wordt het mengsel in een 
ander vat gegoten en opnieuw intensief geroerd 
(Ompotten). In minstens één bewerking uit over het 
gehele oppervlak gronden met een lamsvelrol tot en 
met verzadiging. Materiaalophopingen dienen 
vermeden te worden. 
Gebruik als primer en hechtlaag 
Na het opbrengen van de primer tot het sluiten van de 
poriën dient de nog verse primer licht te worden 
bestrooid met KEMPERTEC® NQ 0712 Natuurkwarts 
(verbruik ca. 500 - 1.000 g/m².) Na ca. 16 uur, op 
voorwaarde dat het voorbehandelde oppervlak droog 
is en niet meer kleeft, kunnen er andere KEMPER 
SYSTEM producten worden aangebracht. 
Gebruik als mastiek 
Vóór het opbrengen van de reparatiemortel dient de 
KEMPERTEC® EP-Primer te worden opgebracht. Om 
de oneffenheden van het oppervlak van 2 tot 6 mm te 
egaliseren, wordt op het voorbehandelde en gegronde 
oppervlak een mengsel aangebracht van 
KEMPERTEC® EP-Primer en KEMPERTEC® KR 
Kwartszandmengsel) in een verhouding van ca. 1:4. 
Gebruik als reparatiemortel 
Vóór het opbrengen van de reparatiemortel dient de 
KEMPERTEC® EP-Primer te worden opgebracht. Om 
de oneffenheden, luchtbellen en kleine gaatjes tot 20 
mm te egaliseren, wordt KEMPERTEC® EP-Primer 
gemengd met het KEMPERTEC® KR 
Kwartszandmengsel in een verhouding van ca. 1:9. 
Deze verhouding kan variëren naargelang de 
toepassing en de externe omstandigheden. 
Gebruik als beschermlaag tegen alkalische 
middelen 
Om de KEMPEROL® Afdichtingen tegen alkalische 
middelen te beschermen (zie Technische Informatie TI 
15 - Alkaliteit) worden deze een maal voorzien van 
een laag KEMPERTEC® EP-Primer. Over de nog 
verse tweede laag wordt KEMPERDUR® NQ 0712  
Natuurkwarts dekkend korrel tegen korrel gestrooid 
(verbruik ca. 500 –1.000 g/m²). 
Persoonlijke beschermuitrusting moet gedragen 
worden. 

 
Reinig steeds het werkgereedschap onmiddellijk na 
gebruik met KEMPERTEC® MEK reinigingsmiddel. 
Handen reinigen, de huid inwrijven met de 
verzorgingscrème van KEMPER SYSTEM. 

Belangrijke informatie 
Houd tijdens het transport, de opslag en de verwerking 
rekening met onze veiligheidsinstructies, de 
aanduiding op de verpakkingen, de gevareninstructies 
en de veiligheidsadviezen op de verpakkingen. 
Vermijd penetratie in de riolering en de aarde. Hou 
eveneens rekening met de technische merkbladen 
van BG-Chemie.  
Niet geschikt voor gebruik in zwembaden! 

Afvalverwijdering 
Comp. A+B, vloeibaar EAK 08 04 09 
Comp. A+B, uitgehard EAK 08 04 10 

GISCODE 
RE1 

Algemene informatie 
De opgegeven tijden verkorten bij hogere en 
verlengen bij lagere omgevings- en 
ondergrondtemperatuur. 
Wij garanderen een constante kwaliteit van onze 
producten. 
Meng geen enkel ander product met die van KEMPER 
SYSTEM. 
 
Onze technische informatie en ons advies met betrekking tot de 
technische toepassing weerspiegelen telkens uitsluitend de actuele 
stand van de wetenschap en de ervaring met onze producten. Bij iedere 
herdruk verliest de telkens voorafgaande technische informatie haar 
geldigheid. Daarom is het nodig dat u altijd het actuele merkblad bij de 
hand hebt. Bij de toepassing en het gebruik van onze producten is in 
alle individuele gevallen een grondige, op het object betrekking 
hebbende, gekwalificeerde inspectie nodig, om te zien of het 
desbetreffende product en/of de toepassingstechniek voldoet aan de 
specifieke vereisten en doelen. Wij zijn er uitsluitend aansprakelijk voor 
dat onze producten geen gebreken vertonen - de vakkundige en 
deskundige verwerking van onze producten valt daarom uitsluitend 
binnen uw aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. De verkoop van 
onze producten gebeurt uitsluitend op basis van onze verkoop- en 
leveringsvoorwaarden. 
 
 
Uitgegeven te Vellmar, Juni 2008  
 



 

 

  
KEMPERTEC® D-
Primer 
Toepassing 
 Als grondlaag van de voorbereide ondergrond voor 
KEMPEROL® Afdichtingen 

 Voor nieuwbouw en renovatiewerken 

Kenmerken 
 Breed gebruiksspectrum 
 Oplosmiddelvrij 
 Goede hechteigenschappen 

CE-Kenmerk 
Component te 1 ETA 03/0025 

ETA 03/0026 
ETA 03/0043 
ETA 03/0044 

 

Samenstelling 
Oplosmiddelvrije 2-component primer op basis van 
een polyurethaanhars. 

Verpakking 
2 * 1,0 kg kneedzak in plastic emmer 
2 * 2,5 kg  kneedzak in plastic emmer 

Opslag 
Koel, droog, vorstvrij en ongeopend 12 maanden 
houdbaar. 

Verbruik 
Afhankelijk van de aard van de ondergrond: ong. 500 
g/m² 

 
 

Eigenschappen 
Vorm vloeibaar 
Kleur Comp. A  crème kleurig 

Comp. B  donker bruin 
Verwerkingstijd bij* [min] ong. 25 
Regenvast na* [h] ong. 3 
Beloopbaar na* [h] ong. 12 
Volgende laag na* [h] ong. 12 

* Metingen bij 23 °C - 50 % rel. vochtigheid. Door weersinvloeden - zoals 
wind, luchtvochtigheid en temperatuur - veranderen de aangegeven waarden.

Voorbereiding 
De ondergrond moet droog (restvocht van beton in de 
bovenste 2 cm < 5%), stabiel en vrij van substanties 
zijn die de hechting kunnen verhinderen. De 
ondergrond moet dienovereenkomstig behandeld 
worden (zie Techniekinformatie TI 21 - Preparatie van 
de ondergrond). De primeradviezen moeten in acht 
worden genomen. 
Gronden uitsluitend bij ondergrond- en 
omgevingstemperaturen van > +5 °C. Werk terwijl de 
temperatuur daalt. Bij de uitvoering moet de 
oppervlaktemperatuur 3 °C boven het dauwpunt 
liggen. Indien de temperatuur lager is dan het 
dauwpunt kan er op het te bewerken oppervlak een 
scheidend werkende vochtfilm worden gevormd (DIN 
4108 - 5 tab. 1).  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
  

De Kneedzak uit de aluminium verpakking halen. 
Component A (crèmekleurig/wit) grondig doorkneden 
(gelijkmatige kleur). De rubberstrip, die de beide 
Componenten gescheiden houdt, naar onderen 
wegtrekken, zodat de beide Componenten A en B met 
elkaar gemixt kunnen worden. Hierna de kneedzak 
nogmaals (ong. 1 Min.) doorkneden, zodat een 
homogene, sliertenvrije Primer ontstaat. Een hoek van 
de kneedzak afsnijden en de KEMPERTEC® D-
Primer op het oppervlak aanbrengen en verwerken. 
In minstens één bewerking uit over het gehele 
oppervlak primeren met een lamsvelrol tot en met 
verzadiging. Materiaalophopingen dienen vermeden te 
worden. 
Andere geschikte KEMPER SYSTEM producten 
kunnen worden opgebracht na ca. 12 uur (afhankelijk 
van weersinvloeden zoals wind, luchtvochtigheid en 
temperastuur) wanneer het de opgebrachte primer 
aan het oppervlak droog is en niet meer kleeft. 
Scheidingseffect 
Maximaal 8 dagen na het aanbrengen van de 
KEMPERTEC® D-Primer op de ondergrond dient de 
volgende laag te worden opgebracht. Anders treedt er 
een scheidingseffect op. Om dit scheidingseffect te 
vermijden wordt aanbevolen de nog verse 
KEMPERTEC® D-Primer te bestrooien met 
KEMPERTEC® NQ 0712 Natuurkwarts (ca. 1 kg/m²). 
Anders wordt na 8 dagen een nieuwe primerlaag 
noodzakelijk. 
Persoonlijke beschermuitrusting moet gedragen 
worden. 
Reinig steeds het werkgereedschap onmiddellijk na 
gebruik met KEMPERTEC® MEK reinigingsmiddel. 
Handen reinigen, de huid inwrijven met de 
verzorgingscrème van KEMPER SYSTEM. 

Belangrijke informatie 
Houd tijdens het transport, de opslag en de verwerking 
rekening met onze veiligheidsinstructies, de 
aanduiding op de verpakkingen, de gevareninstructies 
en de veiligheidsadviezen op de verpakkingen. Neem 
merkblad van BG-Chemie in acht.  
Vermijd penetratie in riolering en aarde. 
Niet geschikt voor toepassing in zwembaden! 

Afvalverwijdering 
Comp. A+B, vloeibaar EAK 08 04 09 
Comp. A+B, uitgehard EAK 08 04 10 

GISCODE 
PU40 
 
 

 
Algemene informatie 
De opgegeven tijden verkorten bij hogere en 
verlengen bij lagere omgevings- en 
ondergrondtemperatuur. 
Wij garanderen een constante kwaliteit van onze 
producten. 
Meng geen enkel ander product met die van KEMPER 
SYSTEM. 
 
Onze technische informatie en ons advies met betrekking tot de 
technische toepassing weerspiegelen telkens uitsluitend de actuele 
stand van de wetenschap en de ervaring met onze producten. Bij iedere 
herdruk verliest de telkens voorafgaande technische informatie haar 
geldigheid. Daarom is het nodig dat u altijd het actuele merkblad bij de 
hand hebt. Bij de toepassing en het gebruik van onze producten is in 
alle individuele gevallen een grondige, op het object betrekking 
hebbende, gekwalificeerde inspectie nodig, om te zien of het 
desbetreffende product en/of de toepassingstechniek voldoet aan de 
specifieke vereisten en doelen. Wij zijn er uitsluitend aansprakelijk voor 
dat onze producten geen gebreken vertonen - de vakkundige en 
deskundige verwerking van onze producten valt daarom uitsluitend 
binnen uw aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. De verkoop van 
onze producten gebeurt uitsluitend op basis van onze verkoop- en 
leveringsvoorwaarden. 
 
 
Uitgegeven te Vellmar, Juni 2008  
 



 

 

  
KEMPERTEC® R-
Primer 
Toepassing 
 Als grondlaag van de voorbereide ondergrond voor 
KEMPEROL® Afdichtingen 

 Voor nieuwbouw en renovatiewerken 

Kenmerken 
 Breed gebruiksspectrum 
 Oplosmiddelvrij 
 Goede hechteigenschappen 
 Snel uithardend 

CE-Kenmerk 
Component te 1 ETA 03/0025 

ETA 03/0026 
ETA 03/0043 
ETA 03/0044 

 

Samenstelling 
Oplosmiddelvrije 2-component primer op basis van 
een polyurethaanhars. 

Verpakking 
Kneedzak van 1 kg 

Opslag 
Koel, droog, vorstvrij en ongeopend 12 maanden 
houdbaar. 

Verbruik 
Afhankelijk van de aard van de ondergrond: 
ca. 500 g/m² 

 
 

Eigenschappen 
Vorm vloeibaar 
Kleur Comp. A  crème kleurig 

Comp. B  donker bruin 
Verwerkingstijd bij* [min] ong. 8 
Regenvast na* [h] ong. 2 
Beloopbaar na* [h] ong. 2-3 
Volgende laag na* [h] ong. 2-3 

*Metingen bij 23 °C - 50 % rel. vochtigheid. Door weersinvloeden - zoals wind, 
luchtvochtigheid en temperatuur - veranderen de aangegeven waarden.

Voorbereiding 
Bereid de ondergrond voor volgens de richtlijnen van 
de fabrikant. De ondergrond moet droog zijn 
(restvocht van beton in de bovenste 2 cm < 5%), 
stabiel en vrij van substanties zijn die de hechting 
kunnen verhinderen en moet dienovereenkomstig 
worden geprepareerd (zie Techniekinformatie nr. 21).  
De primeradviezen moeten in acht worden genomen. 
Primeren uitsluitend bij ondergrond- en 
omgevingstemperaturen van > +5 °C. Werk terwijl de 
temperatuur daalt. Bij de uitvoering moet de 
oppervlaktemperatuur 3 °C boven het dauwpunt 
liggen. Indien de temperatuur lager is dan het 
dauwpunt kan er op het te bewerken oppervlak een 
scheidend werkende vochtfilm worden gevormd (DIN 
4108 – 5 tab. 1). Tot het sluiten van de poriën 
primeren. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
  

De Kneedzak uit de aluminium buitenverpakking 
halen. Component A (crèmekleurig/wit) grondig 
doorkneden (gelijkmatige kleur). De rubberstrip, die de 
beide Componenten gescheiden houdt, naar onderen 
wegtrekken, zodat de beide Componenten A en B met 
elkaar gemixt kunnen worden. Hierna de kneedzak 
nogmaals (ca. 1 Min.) doorkneden, zodat een 
homogene, sliertenvrije Primer ontstaat. Een hoek van 
de kneedzak afsnijden en de KEMPERTEC® R-
Primer op het oppervlak aanbrengen en verwerken. 
In minimaal één bewerking gronden totdat de 
ondergrond volledig verzadigd is. Met lamsvelrol 
zodanig verdelen dat materiaalophopingen worden 
vermeden. 
Andere geschikte KEMPER SYSTEM producten 
kunnen worden opgebracht na ca. 2-3  uur (afhankelijk 
van weersinvloeden zoals wind, luchtvochtigheid en 
temperastuur) wanneer het de opgebrachte primer 
aan het oppervlak droog is en niet meer kleeft. 
Scheidingseffect 
Maximaal 8 dagen na het aanbrengen van de 
KEMPERTEC® R-Primer op de ondergrond dient de 
volgende laag te worden opgebracht. Anders treedt er 
een scheidingseffect op. Om dit scheidingseffect te 
vermijden wordt aanbevolen de nog verse 
KEMPERTEC® R-Primer te bestrooien met 
KEMPERTEC® NQ 0712 Natuurkwarts (ca. 1 kg/m². 
Anders wordt na 8 dagen een nieuwe primerlaag 
noodzakelijk. 
Persoonlijke beschermuitrusting moet gedragen 
worden. 
Reinig steeds het werkgereedschap onmiddellijk na 
gebruik met KEMPERTEC® MEK reinigingsmiddel. 
Handen reinigen, de huid inwrijven met de 
verzorgingscrème van KEMPER SYSTEM. 

Belangrijke informatie 
Houd tijdens het transport, de opslag en de verwerking 
rekening met onze veiligheidsinstructies, de 
aanduiding op de verpakkingen, de gevareninstructies 
en de veiligheidsadviezen op de verpakkingen. Neem 
merkblad van BG-Chemie in acht.  
Vermijd penetratie in riolering en aarde. 
Niet geschikt voor toepassing in zwembaden! 

Afvalverwijdering 
Comp. A+B, vloeibaar EAK 08 04 09 
Comp. A+B, uitgehard EAK 08 04 10 

GISCODE 
PU40 
 
 
 

 
 
 
Algemene informatie 
De opgegeven tijden verkorten bij hogere en 
verlengen bij lagere omgevings- en 
ondergrondtemperatuur. 
Wij garanderen een constante kwaliteit van onze 
producten. 
Meng geen enkel ander product met die van KEMPER 
SYSTEM. 
 
Onze technische informatie en ons advies met betrekking tot de 
technische toepassing weerspiegelen telkens uitsluitend de actuele 
stand van de wetenschap en de ervaring met onze producten. Bij iedere 
herdruk verliest de telkens voorafgaande technische informatie haar 
geldigheid. Daarom is het nodig dat u altijd het actuele merkblad bij de 
hand hebt. Bij de toepassing en het gebruik van onze producten is in 
alle individuele gevallen een grondige, op het object betrekking 
hebbende, gekwalificeerde inspectie nodig, om te zien of het 
desbetreffende product en/of de toepassingstechniek voldoet aan de 
specifieke vereisten en doelen. Wij zijn er uitsluitend aansprakelijk voor 
dat onze producten geen gebreken vertonen - de vakkundige en 
deskundige verwerking van onze producten valt daarom uitsluitend 
binnen uw aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. De verkoop van 
onze producten gebeurt uitsluitend op basis van onze verkoop- en 
leveringsvoorwaarden. 
 
 
Uitgegeven te Vellmar, Juni 2008  
 



 

 

  
KEMPERTEC® FPO-
Primer 
Toepassing 
 Voor een uitstekende hechting tussen polyolefine 
kunststoffen (FPO/TPO) en volgende KEMPEROL® 
producten: 

   - KEMPEROL® 1K-PUR afdichting 
   - KEMPEROL® 2K-PUR afdichting 
 Voor nieuwbouw en renovatie 

Kenmerken 
 Snel drogend 
 Uitstekende hechting op FPO dakbanen 

Samenstelling 
Hechtmiddel opgelost in tolueen. 

Verpakking 
500 g, 1 kg en 3 kg 

Opslag 
Koel, droog, vorstvrij en ongeopend 6 maanden 
houdbaar. 

Eigenschappen 
Vorm vloeibaar 
Kleur doorzichtig 
Verwerkingstijd bij* [min] ong. 5 
Regenvast na* [min] ong. 30 
Beloopbaar na* [min] ong. 30 
Volgende laag na* [min] ong. 30 

* Metingen bij 23 °C - 50 % rel. vochtigheid. Door weersinvloeden - zoals 
wind, luchtvochtigheid en temperatuur - veranderen de aangegeven waarden.

 
 

Verbruik 
Afhankelijk van de aard van de ondergrond: ong. 50 
g/m². 

Voorbereiding 
De ondergrond moet droog, stabiel en vrij van 
substanties zijn die de hechting kunnen verhinderen. 
De ondergrond moet dienovereenkomstig behandeld 
worden (zie Techniekinformatie No. 21 - Preparatie 
van de ondergrond). 
Indien nodig reinigen met KEMPERTEC® MEK 
Reinigingsmiddel! 
Waarschuwing: KEMPERTEC® FPO Primer is niet 
geschikt voor elke ondergrond! 
Deze primer is speciaal ontwikkeld voor polyolefine 
kunststoffen! 
Gronden uitsluitend bij ondergrond- en 
omgevingstemperaturen van > +5 °C. Werk terwijl de 
temperatuur daalt. Bij de uitvoering moet de 
oppervlaktemperatuur 3 °C boven het dauwpunt 
liggen. Indien de temperatuur lager is dan het 
dauwpunt kan er op het te bewerken oppervlak een 
scheidend werkende vochtfilm worden gevormd (DIN 
4108 - 5 tab. 1). Tot het sluiten van de poriën 
primeren. 
Primer in minimaal één bewerking aanbrengen totdat 
een film ontstaat. Met lamsvelrol zodanig verdelen dat 
materiaalophopingen worden vermeden 
Andere geschikte KEMPER SYSTEM producten 
(KEMPEROL® 2K-PUR en KEMPEROL® 1K-PUR) 
kunnen worden opgebracht na ca. 15-30 minuten 
(afhankelijk van weersinvloeden zoals wind, 



 

 
 
 
 
  

luchtvochtigheid en temperastuur) wanneer de 
opgebrachte primer aan het oppervlak droog is en niet 
meer kleeft. Deze volgende laag moet binnen de 
volgende 24 uur aangebracht zijn, omdat er anders 
scheidingseffecten kunnen optreden. 
Persoonlijke beschermuitrusting moet gedragen 
worden. 
Reinig steeds het werkgereedschap onmiddellijk na 
gebruik met KEMPERTEC® MEK reinigingsmiddel. 
Handen reinigen, de huid inwrijven met de 
verzorgingscrème van KEMPER SYSTEM. 

Opmerking 
Neem Technische Informatie TI 23 – 
oplosmiddelen bevattende producten – in acht! 

Belangrijke informatie 
Omdat niet alle kunststof dakbanen zijn getest, is het 
niet mogelijk om ervan uit te gaan dat de hechting 
automatisch geldt voor andere kunststoffen en/of 
leveranciers. Voor toepassing op andere producten 
en/of leveranciers dient vooraf contact te worden 
opgenomen met KEMPER SYSTEM. 
Houd tijdens het transport, de opslag en de verwerking 
rekening met onze veiligheidsinstructies, de 
aanduiding op de verpakkingen, de gevareninstructies 
en de veiligheidsadviezen op de verpakkingen. Neem 
de merkbladen van BG-Chemie in acht. 
Vermijd penetratie in de riolering en aarde. 
Niet geschikt voor toepassing in zwembaden! 

Afvalverwijdering 
vloeibaar EAK 08 04 09 
uitgehard EAK 08 04 10 

Algemene informatie 
De opgegeven tijden verkorten bij hogere en 
verlengen bij lagere omgevings- en 
ondergrondtemperatuur. 
Wij garanderen een constante kwaliteit van onze 
producten. 
Meng geen enkel ander product met die van KEMPER 
SYSTEM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Onze technische informatie en ons advies met betrekking tot de 
technische toepassing weerspiegelen telkens uitsluitend de actuele 
stand van de wetenschap en de ervaring met onze producten. Bij iedere 
herdruk verliest de telkens voorafgaande technische informatie haar 
geldigheid. Daarom is het nodig dat u altijd het actuele merkblad bij de 
hand hebt. Bij de toepassing en het gebruik van onze producten is in 
alle individuele gevallen een grondige, op het object betrekking 
hebbende, gekwalificeerde inspectie nodig, om te zien of het 
desbetreffende product en/of de toepassingstechniek voldoet aan de 
specifieke vereisten en doelen. Wij zijn er uitsluitend aansprakelijk voor 
dat onze producten geen gebreken vertonen - de vakkundige en 
deskundige verwerking van onze producten valt daarom uitsluitend 
binnen uw aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. De verkoop van 
onze producten gebeurt uitsluitend op basis van onze verkoop- en 
leveringsvoorwaarden. 
 
 
Uitgegeven te Vellmar, Juni 2008  
 




