Beschermende afdekmaterialen
voor bouw, afbouw en renovatie

www.primacover.com

PrimaCover Basic
Beschermt tegen vocht en vuil op uiteenlopende droge ondergronden.
PrimaCover Basic voldoet aan de belangrijkste algemene eisen voor toepassing in
bijvoorbeeld renovatie en onderhoud.
Eigenschappen:
• Vloeistofdicht
• Schokabsorberend
• Lichtgewicht
• Zelfklevend
• Gemaakt van gerecyclede polyestervezels

Toepassing:
• Voor alle doorgedroogde ondergronden
• Geschikt voor vloeren en trappen

Lichtgewicht (140gr/m²)

2m x 50m # 900010 | 1m x 50m # 900271 | 1m x 25m #900275 | 0,65m x 25m # 900276

PrimaCover Standard
Uitstekende bescherming tegen vuil, vocht, rollend materieel en vallende
gereedschappen tijdens bouw, renovatie en onderhoud. Geschikt voor
uiteenlopende droge ondergronden.
Eigenschappen:
• Vloeistofdicht
• Schokabsorberend
• Zelfklevend
• Herbruikbaar
• Gemaakt van gerecyclede polyestervezels

Toepassing:
• Voor alle doorgedroogde ondergronden
• Geschikt voor vloeren en trappen

Middelzwaar (180gr/m²)

2m x 50m # 900031 | 1m x 50m # 900030 | 1m x 25m #900032 | 0,65m x 25m # 900033

PrimaCover Paint

Hoogwaardig zuigvlies

Schildersvlies is er in vele kwaliteiten, PrimaCover Paint is een hoogwaardig
vochtabsorberend en multifunctioneel schildersvlies. De onderzijde is voorzien
van een solide anti-slip PE-folie dat het doordringen van vocht verhindert.
Eigenschappen:
• Absorberend
• Vloeistofdicht
• Antislip
• Schokabsorberend
• Herbruikbaar

Toepassing:
• Voor alle doorgedroogde ondergronden
• Voor gebruik tijdens schilderwerkzaamheden

2m x 50m # 900042 | 1m x 50m # 900041 | 1m x 25m #900043

PrimaCover Absorb
Zelfklevend vloeistofdicht afdekvlies. Voorzien van een viscose toplaag,
waardoor het grote hoeveelheden vloeistof kan opnemen. Zelfs bestand tegen
oplosmiddelhoudende vloeistoffen, zoals lakken, lijmen en ontvetters. Ideaal bij
schilderwerken, montage en onderhoud.
Eigenschappen:
• Enorm absorberend vermogen (1 liter/m²)
• Vloeistofdicht en oplosmiddelbestendig
• Antislip
• Zelfklevend
• Schokabsorberend
• Pluisvrij
1m x 25m # 900037

Toepassing:
• Voor alle doorgedroogde ondergronden
• Geschikt voor vloeren en trappen

Hoogabsorberend, pluisvrij
en oplosmiddelbestendig

PrimaCover Active
Veilig ademingsactief afdekvlies voor pas gelegde en recent behandelde
ondergronden van natuursteen, zichtbeton, etc. Aan de bovenzijde voorzien van
een membraan dat vocht laat ontsnappen en het binnendringen van vloeistoffen
verhindert.
Eigenschappen:
• Ademingsactief (1,2l/m²/24h)
• Vloeistofdicht
• Antislip
• Zelfklevend
• Schokabsorberend

Toepassing:
• Voor pas gelegde en recent behandelde 		
ondergronden van natuursteen, zichtbeton, etc.
• Voor natuursteen en zichtbeton
• Geschikt voor vloeren en trappen

Ademend

2m x 50m # 900045 | 1m x 50m # 900044 | 1m x 25m # 900046

PrimaCover Evapo
Damp-open afdekvlies voor ondergronden die gevoelig zijn voor vocht, zoals
keramische tegels en houten vloeren. Vocht uit de ondergrond kan ontsnappen,
terwijl vloeistoffen niet kunnen binnendringen.
Eigenschappen:
• Damp-open (70g/m²/24h)
• Vloeistofdicht
• Antislip
• Zelfklevend
• Schokabsorberend

Toepassing:
• Speciaal ontwikkeld voor pas gelegde en
recent behandelde vloeren
• Voor keramische tegels en houten vloeren
• Geschikt voor vloeren en trappen

Damp-open

1m x 50m # 900039 | 1m x 25m #900040

PrimaCover Antistatic

Antistatisch

Antistatisch uitgevoerd afdekvlies voor professionele bescherming tegen vuil
tijdens bouw en renovatie. Door de toegevoegde antistatische vezels worden
gevoelige apparaten en machines beschermd tegen elektrostatische ontlading.
Daardoor onder andere geschikt voor technische ruimten.
Eigenschappen:
• Voorkomt statische ontlading
• Stootdempend
• Zelfklevend
• Meermaals bruikbaar

Toepassing:
• Beschermt oppervlakken tegen water, verf en
mechanische beschadigingen
• Geschikt voor vloeren en trappen

1m x 25m # 900011

PrimaCover Robust
Beschermt tegen beschadigingen door onder andere puin, vallend gereedschap,
bouwstempels, water en verf, zowel binnen als buiten. Speciaal ontwikkeld voor
prefab beton-elementen en andere ondergronden die gedurende het bouw- en
renovatieproces zwaar belast worden.
Eigenschappen:
• Extra sterk
• Vloeistofdicht
• Antislip
• Zelfklevend
• Schokabsorberend
2m x 25m # 900035 | 1m x 25m # 900034

Toepassing:
• Voor prefab en betonelementen
• Geschikt voor vloeren en trappen
• Geschikt voor binnen en buiten

Voor zware klussen
binnen en buiten
(300gr/m²)

PrimaCover Carpetsaver
Speciaal ontwikkeld voor het afdekken van tapijt. Dit stevige zelfklevende
afdekvlies met een onderlaag van ondoordringbaar folie is onder meer ideaal bij
bouw-, renovatie-, stukadoor- en schilderwerken.
Eigenschappen:
• Extra sterk door de combinatie van LDPE-folie met een toplaag van gerecyclede polyestervezels
• Beschermt tegen mechanische beschadigingen
• Vloeistofdicht
Toepassing:
• Zelfklevend
• Speciaal ontwikkeld voor tapijt
• Gemakkelijk te verwerken
• Geschikt voor vloeren en trappen
• Herpositioneerbaar
• Veilige lijmlaag op solventbasis

Extra sterk voor tapijt

1m x 50m # 900014 | 0,65m x 50m # 900013

PrimaCover Hardfloorsaver
Sterke, betrouwbare ondergrond voor klimmaterialen. Toplaag van antislip
polyestervlies met een onderlaag van ondoordringbare zelfklevende folie. Ideaal bij
projectinrichting, bouw, afbouw, renovatie en schilderwerken.
Eigenschappen:
• Extra sterk door de combinatie van LDPE-folie
met een toplaag van gerecyclede polyestervezels
• Beschermt tegen mechanische beschadigingen
• Vloeistofdicht
• Gemakkelijk te verwerken
• Zelfklevend

Toepassing:
• Voor alle doorgedroogde ondergronden
• Geschikt voor vloeren en trappen

Extra sterk en antislip, voor
harde ondergronden

1m x 50m # 900513 | 1m x 25m # 900514 | 0,65m x 25m # 900515

PrimaCover Standard FR

Vlamvertragend

Vlamvertragend zelfklevend afdekvlies voor harde doorgedroogde
ondergronden. Beschermt vloeren en trappen tegen vocht, verf en mechanische
beschadigingen.Ideaal tijdens bouw, afbouw, renovatie en (technisch) onderhoud
op locaties waar een vlamvertragende bescherming vereist of gewenst is.
Eigenschappen:
• Vlamvertragend (EN 13501-1 Bfl s1)
• Vloeistofdicht
• Schokabsorberend
• Zelfklevend
• Herbruikbaar

Toepassing:
• Voor locaties met brandveiligheidseisen
• Geschikt voor vloeren en trappen

1m x 50m # 900602 | 1m x 25m # 900601 | 0,65m x 25m # 900600

PrimaCover Defend
Dikke, zwaar belastbare viltplaat voor maximale bescherming van uiteenlopende
ondergronden. Voorkomt mechanische beschadigingen door puin, drukbelasting,
rijdend materieel, etc. Door het grote formaat zijn ook grotere oppervlakken efficiënt
te beschermen.
Eigenschappen:
• 100% damp-open, dus ook geschikt voor vochtige ondergronden, natuursteen en parket
• Eenvoudig op maat te maken
• Zeer hoge bescherming tegen mechanische en puntbelasting
• Herbruikbaar
• Nagenoeg pluisvrij
0,80m x 1,20m # 900029

Uniek product
80x120cm!

PrimaCover Combi
Universeel, vloeistofdicht afdekvlies. Het lichtgewicht absorberend spinvlies
is aan de onderzijde voorzien van een sterke vloeistofdichte folie. Inzetbaar in
bouw, afbouw, renovatie, industrie, werkplaatsen, spuitcabines, schilderwerken,
maritiem onderhoud, etc.
Eigenschappen:
• Absorberend
• Vloeistofdicht
• Slijt- en scheurbestendig
• Pluisvrij

Toepassing:
• Voor alle doorgedroogde ondergronden

Lichtgewicht

0,98m x 50m # 900047

PrimaCover Carpet
Sterke, zelfklevende, vloeistofdichte folie voor het veilig afdekken van tapijt
op vloeren en trappen tijdens projectinrichting, bouw-, afbouw-, renovatie- en
schilderwerken. Kan eenvoudig verwijderd worden zonder lijmresten achter te laten.
Eigenschappen:
• Speciaal voor textielvloerbedekking
• Zelfklevend
• Eenvoudig te verwijderen
• Voor vloeren en trappen
• Dikte 50µm

Voor tapijt

0,625m x 100m # 900087

PrimaCover Hardfloor
Sterke, zelfklevende, vloeistofdichte folie voor de veilige bescherming van
harde ondergronden. Geschikt voor vloeren en trappen. Beschermt tegen lichte
beschadigingen en gemorst materiaal. Ideaal bij projectinrichting, bouwen,
afbouwen, renoveren en schilderen.
Eigenschappen:
• Speciaal voor harde vloeren
• Zelfklevend
• Eenvoudig te verwijderen
• Voor vloeren en trappen
• Dikte 50µm

Voor harde ondergronden

0,625m x 100m # 900090

PrimaCover Glass
Lichtdoorlatende beschermfolie met UV-bestendige lijm voor vlak glas. Biedt een
uitstekende bescherming tijdens tal van werkzaamheden, zoals bouw-, renovatie-,
stukadoor- en schilderwerken. Verkrijgbaar in blauwe en transparante uitvoering.
Eigenschappen:
• Zelfklevend
• Gemakkelijk te verwerken
• Lichtdoorlatend
• Tot 4 weken inzetbaar
• Dikte 50µm

Voor ramen en glas
blauw: 1m x 100m # 900578 | 0,50m x 100m # 900020 | 25cm x 100m # 900701
transparant: 0,50m x 100m # 900611

PrimaCover Protection Board

Universele stucloper

Kartonnen stucloper voor universele toepassingen. Ideaal voor afbouw- en
renovatiewerkzaamheden zoals stuken, spackspuiten, texen en schilderen.
Beschermt tegen vuil, vocht en mechanische beschadigingen.
Eigenschappen:
• Anti-slip bovenzijde
• Blanco uitvoering, zonder opdruk
• Bevat geen kunststofcoating, 100% recyclebaar

50m² ±130cm 150-200gr/m² # 900092 | 50m² ±70cm 150-200gr/m² # 900633

PrimaCover Interior
Zelfklevend dubbellaags afdekvlies voor interieurbouwers. De voordelen van een
vloeistofdichte folie gecombineerd met een schokdempende absorberende antislip toplaag.
Beschermt doorgedroogde harde oppervlakken tijdens transport en montage van meubels,
sanitair, panelen en andere interieurobjecten.
Eigenschappen:
• Zelfklevend
• Vloeistofdicht en absorberend
• Beschermt tegen mechanische beschadigingen

Toepassing:
• Voor doorgedroogde harde oppervlakken,
zoals meubels, panelen, vloeren en trappen
• Horizontaal en verticaal aan te brengen

Voor horizonale
en verticale oppervlakken

harde
ondergronden
prefab beton
textielvloerbedekking
(tapijt/tapijttegels)
glas
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Een merk van Primaverde BV
Industrieweg 22a
NL - 5145 PV Waalwijk
T +31 416 820 248
info@primacover.com
www.primacover.com
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1m x 25m #900514

