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PODKLADY

Produkt PRIMER-PU 1050 je dvousložkový polyuretanový
základní nátěr (primer) s nízkou viskozitou. Tento produkt je
speciálně určený pro zvýšení přilnavosti u systémů Tecnopol
(systémy polyurea a systémy polyuretan) na porézních a na
neporézních podkladech, jako je beton, vrstvy z PVC, asfaltové
vrstvy, a tak dále.

Beton, asfaltové vrstvy, dřevo, a tak dále.
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Zde uváděné informace se opírají o naše současné znalosti a o předpisy ES a rovněž o národní předpisy. Tento produkt se nesmí
používat pro jiné účely, než jak to je stanovené. Je vždy na zodpovědnosti uživatele, aby přijal nezbytná opatření pro dodržení souladu
s požadavky aktuálních právních předpisů. Zde uváděné informace se nemohou brát jako záruka vlastností produktu.

POPIS



STRANA

Díky podílu tuhých látek 100% se z produktu
neuvolňují žádné emise (nulový obsah těkavých
organických látek VOC).
Produkt poskytuje vynikající přilnavost na většině
povrchů.
Produkt je bez přítomnosti rozpouštědel, a může se
používat i v málo odvětrávaných prostorech.
Vytvrzuje se i při nižších teplotách.
Odpuzuje vodu.
Může se aplikovat i na vlhké podklady.
Může se plnit tuhými látkami pro vyplnění nerovností.
Produkt není vznětlivý (nulový obsah těkavých
organických látek VOC).
Poskytuje vynikající přilnavost na porézních
podkladech.
Díky nízké viskozitě produktu se dosahuje nízká
spotřeba, a to přispívá ke spokojenosti našich
zákazníků.

DODACÍ JEDNOTKY
Dodává se v obalech po 5 kg a 25 kg z každé složky.

Bezbarvý produkt.

DOBA SKLADOVATELNOSTI V OBALU
Produkt je stabilní po dobu 6 měsíců, pokud se skladuje
v uzavřených obalech, při teplotách v rozmezí od 5°C do 25°C,
v suchu.
Když se obal otevře, tak se musí produkt neprodleně použít.

ČIŠTĚNÍ
Čištění materiálů se uskutečňuje s použitím rozpouštědla
DESMOPOL SOLVENT.

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ
Podívejte se do našich materiálových bezpečnostních listů.

APLIKACE







Podklad musí být hladký, čistý a suchý, a pokud
možno pevný.
Produkt se může nanášet válečkem, štětcem, nebo
bezvzduchovou (airless) stříkací pistolí.
Spotřeba je přibližně 0,200 kg/m2.
Doba schnutí je přibližně 1 až 3 hodiny.
Doba zpracovatelnosti je 45 až 60 minut.
Doba pro přetírání je 24 nebo až 48 hodin.
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