
Active 
technologie voor 
de voorbereiding 
van ondergronden

Active Prime Grip
Active Prime Fix



Active Prime, de ideale  
oplossing voor elke 
ondergrond
De innovatieve styreen-acrylhars op waterbasis met lage Tg 
zorgt voor een hoog penetratievermogen op absorberende 
ondergronden, maximale hechting op niet-absorberende 
ondergronden van welke aard dan ook, vervormbaarheid en 
compatibiliteit met buitenomgevingen. 
Active Prime Fix en Active Prime Grip zijn de  ideale oplossing voor 
alle toepassingen, zowel horizontaal als verticaal. 
Active Prime, een unieke primer met hoge verwerkbaarheid in twee 
verschillende afwerkingen, glad of met kwarts, ontwikkeld om aan 
alle eisen van de toepassers te voldoen.

Kies de afwerkingsgraad die u wilt, de rest wordt gegarandeerd 
door Kerakoll.

Ondergrond Producten die erop aangebracht 
kunnen worden

cementdekvloer / anhydrietdekvloer vloeibare mortel 

pleister op cementbasis / pleister op gipsbasis / 
pleister op kalkbasis minerale en cementgebonden lijm

beton
uitvlakmiddelen, egaliseermiddelen en 
zelfnivellerende egaliseermiddelen op 
cement- en gipsbasis

keramische tegels en natuursteen pleisters op cement-, gips- of kalkbasis

houten ondergrond vochtschermen uit de Bioscud lijn en 
Nanodefense Eco

metalen oppervlak

gipsvezelplaten of cementvezelplaten

gipskarton

vloeren van epoxyhars

Controle en voorbereiding van de ondergrond is essentieel voor een optimaal legresultaat.



keramische tegelsbetonvloer

dekvloer gipskarton

ter plaatse gestort beton OSB houten ondergrond



Sneldrogende universele 
hechtingsversterker voor 
zelfnivellerende egaliseermiddelen, 
cementgebonden lijmen, 
egaliseermiddelen en pleisters. 
Kwartsafwerking.

ideaal voor gladde oppervlakken 

hoge grip, met toevoeging van 
calciumcarbonaat

klaar voor gebruik

volledige compatibiliteit met 
absorberende en niet-absorberende 
ondergronden

vergemakkelijkt het aanbrengen van 
uitvlakmiddelen, egaliseermiddelen, 
pleisters, cementgebonden lijm 
en decoratieve coatings op gladde 
oppervlakken

indoor/outdoor use coverage

≈  0.2 - 0.3  kg/m2

mix before use application tools

use and store

+5 °C +35 °C

protect from frost protect from sunlight

Active Prime Grip





Sneldrogende universele 
hechtingsversterker voor 
zelfnivellerende egaliseermiddelen, 
cementgebonden lijmen, 
egaliseermiddelen en pleisters. 

ideaal voor ruwe en absorberende 
oppervlakken 

grote vloeibaarheid, groot fixerend en 
impregnerend vermogen

ideaal voor oppervlakteversteviging van 
poederende ondergronden

vermindert en regelt de absorptie van 
poreuze ondergronden 

geschikt om de chemische 
uitzettingsreactie te neutraliseren 
van ondergronden op gips- en 
anhydrietbasis in contact met 
cementgebonden producten

indoor/outdoor use coverage

≈  0.1 - 0.2  kg/m2

mix before use application tools

use and store

+5 °C +35 °C

protect from frost protect from sunlight

Active Prime Fix





kerakoll.com
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