Primer S
Vízzáró, diszperziós alapozó

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Vízzáróvá alakítása a:
• gipszkarton vagy faanyagú falaknak;
• gipsz- és cementhabarcs vakolatoknak kerámia lapburkolatokhoz.
Jellemző alkalmazások
• Fürdőszobák és zuhanyzók gipszkarton falai;
• szilárdan rögzített faelemekből készült falak;
• konyhák, különösen a főzőhelységek gipsz anyagú falai;
• anhidrit esztrichek előkészítése kerámia burkolólapok cementkötésű ragasztóval
történő ragasztása előtt.
MŰSZAKI JELLEMZŐK
A Primer S műgyanta vizes diszperziója, amely megszáradása után vízzáró, rugalmas,
tömör, az időjárásra érzéketlen és tökéletesen vízzáró fólia akadályt alkot.
A Primer S nem gyúlékony vagy veszélyes; ezért zárt, nem szellőző terekben is
használható bármilyen óvintézkedés nélkül.
JAVASLATOK
• Ne használja a Primer S-t úszómedencék és tartályok vízszigetelésére.
• Ne használja a Primer S-t az aljzatról felszálló nedvesség megakadályozására.
• Ne használja a Primer S-t zuhanyzók vagy fürdők padlójának vízszigetelésére.
• Nagyon lúgos aljzatokon a Primer S a termékjellemzők megváltozása nélkül
elsötétedhet.
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Aljzat előkészítés
Az aljzat legyen száraz, tiszta és portól, olajtól, zsírtól, vakolatnyomoktól, málló
részektől, olajtól, festéktől, stb. mentesnek kell lennie.
A gyártó falburkolásra vonatkozó a gipszkartont és fát érintő utasításait be kell tartani
Különösen a fa esetén győződjön meg a szilárd rögzítéséről a vetemedés elkerülése
miatt.
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A termék bedolgozása
Dolgozza be laposecsettel vagy hengerrel.
A legjobb vízszigetelési eredmény érdekében 2 – 3 réteg elegendő, úgy hogy a még
ragadós rétegre kell bedolgozni a következőt.
Várjon 1-2 órát a teljes megszáradásig a lapburkolás előtt.
Tisztítás
A szerszámokat és a tartályokat tiszta vízzel azonnal el kell mosni. A kikeményedett
maradványokat csak mechanikus úton vagy Pulicol-lal lehet letisztítani.
ANYAGSZÜKSÉGLET
A Primer S anyagszükséglete 100 g/m² rétegenként.
KISZERELÉS
A Primer S 5 és 1 kg-os műanyag kannában kapható.
ELTARTHATÓ
A Primer S eredeti, zárt csomagolásban 12 hónapig tartható el.
Fagytól védendő.
AZ ELKÉSZÍTÉS ÉS BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI
ELŐÍRÁSOK
A Primer S nem veszélyes termék a keverékek osztályozása szerint. Viseljen
védőkesztyűt és szemüveget és a kémiai termékek kezelése során szokásos
elővigyázatosságú kezelés javasolt.
További információt a Biztonsági Adatlapon találhat.
SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.
FIGYELMEZTETÉS
A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak
a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és
felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben
ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a
terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú
próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok
legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink
mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.
A termékre vonatkozó referenciák kérésre
rendelkezésre állnak

MAPEI®
A JÖVŐT ÉPÍTJÜK
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MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK
alacsony viszkozitású folyadék

Állag:

rózsaszín

Szín:
3

Sűrűség (g/cm ):

1,17

pH:

2

Szárazanyag tartalom (%):

51

Brookfield viszkozitás (mPa·s):

350
(1-es rotor 20 ford./perc)

Eltartható:

12 hónapig eredeti csomagolásba.
Fagytól védendő.

EK 99/45 szerinti veszélyességi osztályozása:

nincs.
Használat előtt olvassa el a „Biztonsági előírások”
bekezdést, valamint a csomagoláson és a
Biztonsági Adatlapon található információkat

Vámbesorolás:

3209 90 00

ALKALMAZÁSI ADATOK +23°C-on 50% relatív páratartalom mellett
Megengedett bedolgozási hőmérséklet:

> +5°C

Várakozási idő a rétegek között:

20-30 perc

Várakozási idő kerámialapokkal történő
burkolás előtt:

1-2 óra

VÉGSŐ TELJESÍTMÉNY
Páraállóság:

kitűnő

Öregedésállóság:

kitűnő

Rugalmasság:

kitűnő

KÉPEK:
Kerámia lapburkolat Primer S-sel alapozott felületre - Olomouc Hospital - Csehország
538-2-2006 alapján
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