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THORORAPID PRIMER 
 

Snel drogende grondering 
 

  

 
Productbeschrijving 
 
THORO RAPID PRIMER is een, klaar voor gebruik, 
sneldrogende grondering die reageert met de minerale 
ondergrond.  
THORO RAPID PRIMER kan na 5 minuten overlaagd 
worden met hydraulisch verhardende mortels. 
 
 
Gebruik 
 
Als een sneldrogende grondering voor het aanbrengen 
van zelfnivellerende vloeregalisaties op een minerale 
ondergrond. Typische toepassingen: 
 Industriële vloeren en magazijn vloeren 
 laadkaaien 
 parkeergarages 
 
THORO RAPID PRIMER kan ook gebruikt worden als 
vochtwerende grondering voor minerale ondergronden 
zoals: gipsmortels en gipsplaten, anhydriet dekvloeren 
beton en pleisters voor het aanbrengen van tegelwerk. 
 
 
Voordelen 
 
 Kostenbesparend 

- Snelle filmvorming 
- Overlaagbaar na 5 minuten 
- Laag materiaalverbruik 
 

 Esthetisch 
- Beschermt mortels tegen te snelle wateronttrekking 
- Verhindert kratervorming bij vloeregalisatie  

Producten 
 

 Duurzaam 
- Perfecte hechting van mortels op minerale 

 ondergronden behandeld met THORO RAPID 
 PRIMER 
- Chemische reactie met de ondergrond. 
 

 Eenvoudige applicatie 
- Klaar voor gebruik 
- Snelle en gemakkelijke applicatie 
- Roze kleur voor applicatiecontrole 
- Géén spatproblemen 

 Milieuvriendelijk 
- Oplosmiddelvrij 
- Geurvrij 

 
 
Technische gegevens 
Densiteit ong. 1.0 kg/l 
 
Droogtijden op minerale ondergronden: (23°C / 50 %RV) 
- beloopbaar na ong. 5 min. 
- overwerkbaar ong. 5 min. 
 
Temperatuurbestendigheid van de uitgeharde film 
 -20°C tot +80°C 
 
 
Kleur 
 
Roze 
 
 
Verbruik 
 
Ong. 50 tot 150 ml/m² op absorberende minerale 
ondergronden zoals beton, cement dekvloeren en 
kalk/cement mortels. 
Ong. 80 tot 150 ml/m² op gips en anhydriet dekvloeren. 
 
 
Verpakking 
 
5 liter jerrycan 
 
 
Bewaring 
 
THORO RAPID PRIMER moet beschut en vrij van de 
grond worden opgeslagen. Bescherm tegen vocht en 
vorst. Roteer de voorraad zodat de houdbaarheidperiode 
van 12 maanden niet wordt overschreden. 



 

PN_THORO RAPID PRIMER.doc – 13/11/15 2/2 

Applicatie 
 
Kwaliteit van de ondergrond 
De ondergrond moet volledig zuiver en structureel 
gezond zijn.  
 
Voorbereiding van de ondergrond 
Verwijder alle vreemde materialen, coatings, verf 
cementmelk oliën en alle andere verontreiningen die een 
negatieve invloed hebben op de aanhechting. 
Minerale ondergronden mogen niet meer dan 4% en 
anhydriet of gipsvloeren niet meer dan 0,5% restvocht 
bevatten volgens de C.M. methode. 
 
Mengen 
Meng THORO RAPID PRIMER voor gebruik. De 
benodigde hoeveelheid product overgieten in emmer of 
bak. Nooit op de ondergrond uitgieten. 
 
Applicatie 
Verwerkingstemperatuur (ondergrond en omgeving): 
tussen +10°C and + 25°C. 

THORO RAPID PRIMER, onverdund met een geschikte 
schuimroller (of kortharige roller) gelijkmatig op de 
ondergrond aanbrengen. Voorkom plasvorming. 
Na filmvorming (kleefvrije film – kleur grondering wordt 
meer transparant) kan men aanvangen met de volgende 
werkzaamheden. Meestal na 5 minuten. 
Wanneer THORO RAPID PRIMER gebruikt wordt als 
grondering onder zelfnivellerende vloeren, is het 
aanbrengen van een tweede laag aangeraden. 
Dit om kratertjes in de afgewerkte vloer te vermijden. 
Deze tweede laag dient aangebracht te worden direct na 
verfilming van de eerste laag en heeft een langere 
droogtijd nodig. (ongeveer 1 uur) 
 
Restant product niet terug gieten in de verpakking! 

Uitharding 
Onder normale klimatologische omstandigheden (23°C / 
50% RV), ongeveer 5 minuten. Ong. 1 uur bij tweelagige 
applicatie. 
Bij lage temperaturen en hoge relatieve vochtigheid 
verlengt de uitharding. 
 
Reinigen en onderhoud 
Gereedschap kan met water gereinigd worden. 
 
Limitaties 
THORO RAPID PRIMER verhoogt de sterkte van de 
ondergrond NIET. 
NIET gebruiken op gietasfalt. 
Voorschriften van de gipsindustrie betreffende maximaal 
vochtgehalte, laagdikte en oppervlakte structuur te 
respecteren. 
 
 
Gezondheid en veiligheid 
THORO RAPID PRIMER niet op de huid te laten drogen. 
Reeds drogende dispersie met water en zeep 
verwijderen. Bij spatgevaar de ogen beschermen.  
Spoel de ogen of de huid na contact met het product 
onmiddellijk met water. 
Raadpleeg een geneesheer wanneer eventuele irritatie 
blijft aanhouden. 
 
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor bijkomende 
informatie. 
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Belangrijk bericht: De grootste zorg werd besteed aan het samenstellen van  de 
technische gegevens voor de producten van het bedrijf. Alle aanbevelingen of  
suggesties met betrekking tot het gebruik van de producten worden zonder enige 
garantie gegeven. De gebruiksvoorwaarden ter plaatse kunnen immers door het 
bedrijf niet worden gecontroleerd. De gebruiker moet zelf controleren of elk product 
geschikt is voor het doel en of de omstandigheden ter plaatse het  gebruik toelaten. 

 Deze uitgave vervangt alle voorgaande. 

 


