
ME904

Butyl & Bitúmen Primer

EKO

Použitie

ME904 Butyl & Bitúmen Primer Eko slúži
ako impregnácia poréznych podkladov
pod
butylové a bitúmenové pásky a fólie.
Vhodnými podkladmi sú rôzne druhy
muriva, drevené či drevovláknité dosky,
omietky, betón a ďalšie savé a pórovité
stavebné materiály.

Hlavné prednosti

• Ľahké vyčistenie pracovných
pomôcok

• Optimalizácia priľnavosti
• Spracovateľnosť od -10 °C
• Krátka doba odvetrania (na savých
podkladoch možno fóliu / pásku
položiť aj do vlhkej vrstvy primeru)

• Bez rozpúšťadiel, certifikácia
EMICODE EC1 Plus (veľmi nízke
emisie)

Materiál
Akrylátový kopolymér, bez rozpúšťadiel

Prevedenie
Plechová dóza s plnením 1000 ml

Technické informácie

Báza akrylátový polymér

Systém bez rozpúšťadiel
Doba skladovania (+5 °C až +25 °C) 24 mesiacov v neotvorenom originál-

nom balení
Skladovacia teplota +5 °C až +25 °C
Výdatnosť pri aplikácii na 4 cm šírke cca 112,5 m (4,5 m2)

Príprava
1. Podklad musí byť suchý, bez prachu a mastnoty. Odstráňte

zvyšky betónového a cementového prachu. Plochu určenú
na lepenie je tiež nutné zbaviť zvyškov farby a pod.

Aplikácia
1. Primer možné spracovávať od -10 ° C vonkajšej teploty.

Primer naneste rovnomerne a dôkladne štetcom alebo
valčekom na podklad. Okolité plochy, ktoré nemajú byť
natreté, zakryte lepiacou páskou. Naimpregnovaný povrch
chráňte pred prachom a nečistotami, než budete aplikovať
butylom alebo bitúmenovou fóliu. Impregnáciu uchováva-
jte vždy v pevne uzavretej nádobe.

Čistenie
Čerstvý prípravok okamžite odstráňte z znečistených plôch
vlhkou handrou alebo čistiacim obrúskom AA292.



Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická
podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté po-
dľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si
vyhradzujeme právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuál-
nejšie informácie k vyššie zmienenému produktu.
Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie,
nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za
ne nesie používateľ. Nepreberáme zodpovednosť
plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa
riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a
platobnými podmienkami.
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