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Tack Coat en Tack 
Coat Cold Cure 

 
Tack Coat Epoxyhars hechtingsprimer, te 
gebruiken voor het aanbrengen van een 
dekvloer met Concrex of Concrex vertical. 
Tack Coat Cold Cure is ontworpen voor gebruik 
bij lage temperaturen en kan als primer worden 
gebruikt voor het aanbrengen van Concrex 
Cold Set als deklaag. 
 
Verpakking 

Tack Coat is verkrijgbaar in pakketten van 1 m² en 6 m². 
Tack Coat Cold Cure is verkrijgbaar in een pakket van 1 
m². 
 
Opslag 

Tack Coat 8 uur vóór gebruik opslaan bij 15ºC tot 20ºC 
voor het verkrijgen van maximale verwerkingstijd na het 
mengen. 
 
Voorbereiding van de oppervlakte - Beton 

De oppervlakte moet schoon en droog zijn en ontdaan 
van alle losse deeltjes. Tack Coat kan worden 
aangebracht op bestaande verflagen maar alle slecht 
gebonden verf moet worden verwijderd en goed 
gebonden verf moet worden opgeruwd voor het 
verkrijgen van aanhechting. 
 
Tack Coat Cold Cure: Als boven. Controleren of er 

geen ijs in de ondergrond zit. 
 
Voorbereiding van de oppervlakte - Metaal 

Los of afbladderend materiaal en roest verwijderen met 
de staalborstel of slijpsteen. Olie of vet moeten worden 
verwijderd met Bio-D en het metaal laten drogen. Tack 
Coat moet onmiddellijk na het reinigen en drogen 
worden aangebracht. 
 
Mengen 

De inhoud van de kleinere bus in de grotere bus gieten 
en goed roeren met een spatel of gelijkaardig breed stuk 
gereedschap. Bij gebruik van het 6 m² pakket, de inhoud 
in een ondiepe bak gieten. De vermengde componenten 
niet in de bus laten zitten, het product wordt namelijk 
snel onbruikbaar en de bus wordt heet. Meteen 
gebruiken. 
 
Verwerkingstijd 

Maximaal 20 minuten bij 20ºC indien in een ondiepe bak 
gegoten. Hogere temperaturen verminderen de 
verwerkingstijd. 

Aanbrengen 

Met de roller of kwast spaarzaam aanbrengen en 
‘kleverig’ laten worden. Het bedekken moet worden 
voltooid terwijl de Tack Coat nog kleverig is. (De 
temperatuur in het toepassingsgebied moet minimaal 10 
ºC zijn om een goede uitharding te verkrijgen). 
 
Tack Coat Cold Cure: Het product moet worden 

aangebracht bij een temperatuur tussen 0ºC en 10ºC. 
 
Verhardingstijd 

Tack Coat is ‘kleverig’ genoeg om na ongeveer 30 
minuten tot een uur, afhankelijk van temperatuur en type 
ondergrond, bedekt te kunnen worden. De laag zou ten 
minste één uur kleverig moeten blijven. Het bedekken 
moet worden voltooid voordat de Tack Coat is uitgehard. 
Indien de Tack Coat is uitgehard, moet er een vers pak 
Tack Coat over de oppervlakte worden gestreken, indien 
mogelijk binnen 24 uur. 
 
Tack Coat Cold Cure: De laag moet ‘kleverig’ genoeg 

zijn om deze te bedekken: na 1 uur op 0 ºC, 45 minuten 
op 5ºC en 15 minuten op 20 ºC. 
 
Schoonmaken van gereedschap 

Brush & Roller Cleaner (kwast & roller reiniger) 
verwijdert Tack Coat van rollers en kwasten. Reinigen 
voordat het product begint uit te harden. 
 
Veiligheid 

Het gebruik van handschoenen wordt aanbevolen. 
Levensmiddelen uit de ruimte verwijderen tijdens het 
aanbrengen en uitharden. Veiligheidsinformatiebladen 
zijn beschikbaar. 
 
Bestellen 

U kunt dit product telefonisch, per fax of via email 
bestellen bij Vulhopp. Alle producten worden verkocht en 
geleverd volgens onze algemene verkoopvoorwaarden. 
Vulhopp krijgt vaak vragen over andere dan in deze 
productinformatie staande gebruiksmogelijkheden voor 
Watco producten. Ondanks dat Vulhopp altijd een zo 
goed en volledig mogelijk advies geeft, stellen wij ons 
niet aansprakelijk voor de resultaten van zulke 
uitkomsten, tenzij deze goedgekeurd en schriftelijk 
bevestigd zijn door Vulhopp. 


