
Popis
Primer na báze polymérového roztoku. 

Forma dodania
1 000 ml dóza

farba: číra

balenie uskladňovať dobre uzavreté 

Technická specifikace
 

Vlastnosti Klasifikácia
Báza syntetický kaučuk

Systém obsahuje rozpúšťadla

Doba odvetrania +20°C cca 10 min.

Doba odvetrania +5°C cca 20 min.

Doba odvetrania 0°C cca 30 min.

Doba odvetrania -5°C cca 40 min.

Otvorený čas pri +20°C 8 hod.

Doba skladovania 12 mesiacov

Skladovacia teplota +5 °C až +25 °C

Spracovateľnosť –5 °C a menej 

Výdatnosť (šírka podkladu 4 cm) 1 l = 60 – 80 m

 

Príprava
podkladové plochy musia byť čisté, bez prachu a

odmastnené 

zvyšky starých náterov, impregnácií a iných voľných

častíc musia byť z podkladovej plochy odstránené

nesmie sa používať na polystyrén. V prípade potreby sa

produkt môže zriediť s toluénom (pomer 1:10)

Spracovanie
prípravok naneste dôkladne a rovnomerne na podklad

po použití Primeru je potrebné nechať podklad odvetrať

10 - 40 minút viď tabuľka

Dôležité upozornenie
Prípravok nie je znášanlivý s nátermi. Farby, laky a umelé

hmoty sa  môžu oddeľovať.

Znášanlivosť je potrebné vyskúšať. 

ME901

Butyl & Bitúmen Primer

Butyl & Bitúmen  Primer slúži ako adhezívum

a základný náter pri príprave podkladov pred

aplikovaním butylových a bitúmenových

pások.  

Hlavní výhody

krátka doba odvetrania

ľahko spevní podkladovú plochu

optimalizuje priľnavosť 



Butyl & Bitúmen Primer

Technický servis
Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická

podpora.

Dodatočné informácie
Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa

našich najlepších znalostí. Po celú dobu si

vyhradzujeme právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať

najaktuálnejšie informácie k vyššie

zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj

podmienky počas aplikácie, nemáme pod

kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete

vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto

technického listu. Dodávky sa riadia výlučne

našimi všeobecnými dodacími a platobnými

podmienkami.
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