
Popis
Transparentná polymérová impregnácia v spreji.

Forma dodania
Plechová dóza s objemom 500 ml

12 kusov v kartóne

Farba: transparent

Technická špecifikácia

Vlastnosti Norma Klasifikácia

Báza syntetický kaučuk

Systém obsahuje rozpúšťadlá

Doba odvetrania cca 10 minút pri +20 °C

cca 20 minút pri +5 °C

cca 30 minút pri 0 °C

cca 40 minút pri -5 °C

cca 50 minút pri -10 °C

Výdatnosť cca 50 bežných metrov so šírkou pruhu 4 cm

Aplikačná teplota -10 °C až +40 °C

Skladovateľnosť 18 mesiacov v originálnom neotvorenom balení
pri teplote +5 °C až +25 °C       

Príprava
Podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, bez

prachu, zvyškov starých náterov, impregnácií a iných

voľných častíc

Nepoužívajte na polystyrén, EPS, XPS

Spracovanie
Produkt je spracovateľný už pri okolitej teplote od -10 °C

Pred aplikáciou dózu dôkladne, minimálne 20x zatraste

Predíďte postriekaniu okolitých plôch a impregnáciu

nasprejujte na podklad rovnomerne a dôkladne 

Šírku striekaného pruhu meňte nakláňaním dózy do

strán, prípadne krúžením výtokovou tryskou. Po použití

impregnácie nechajte podklady odvetrať cca 10 až 50

minút, viď tabuľka technických dát 

Naimpregnované plochy chráňte pred

opakovaným zaprášením

Výtokovú trysku a znečistený vrch dózy vyčistite počas

pracovných prestávok PUR čističom. Predídete tak

nežiaducemu upchatiu spreja 

Obmedzenie

ME902

Sprejový B&B Primer

Impregnácia v spreji ME902 slúži na zlepšenie 

priľnavosti a spevnenie poréznych podkladov 

pred následnou aplikáciou butylových a 

bitúmenových pások alebo fólií.

Na aplikáciu nie je potrebný štetec ani 

aplikačný valček a pod..

Hlavné výhody

veľmi jednoduchá aplikácia

jednoduché spevnenie priľnavosti

výrazné zlepšenie priľnavosti podkladu

krátka doba odvetrania



Sprejový B&B Primer

Priľahlé plochy aj PUR penu chráňte pred postriekaním

impregnáciou kartónom alebo ochrannou páskou a

pod.. Produkt nie je znášanlivý s nátermi. Farby, laky a umelé

hmoty sa môžu oddeľovať. Znášanlivosť je potrebné

odskúšať. Veľmi savé podklady odporúčame impregnovať

klasickým Butyl & Bitúmen Primerom v plechovke.

Čistenie
Škvrny okamžite odstráňte PUR čističom alebo toluénom.

Dôležité upozornenie
Vyššie uvedené informácie sú poskytované podľa našich

najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzujeme právo na

zmenu receptúry nášho produktu. Kupujúci by si mal vždy

vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému

produktu. Aplikáciu, ako aj podmienky v dobe aplikácie

nemáme pod kontrolu, z toho dôvodu zodpovednosť nesiete

vy. Nepreberáme zodpovednosť vyplývajúcu z tohto

technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi

všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami. 

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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