Platintojas Lietuvoje : Primostar UAB

Gamintojas : WFP GmbH (Vokietija )

“WFP Bitumen Primer”

Prekės numeris. W080310

Tirpiklio pagrindu pagamintas bitumo gruntas

Produkto aprašymas:
„WFP Bitumen Primer“ yra tirpiklio pagrindu neužpildyta bitumo danga, kuri naudojama kaip gruntas, pvz. ant
sendinto bitumo. Šioje medžiagoje yra daug kietų dalelių.

Taikymo sritis:
„WFP Bitumen Primer“naudojamas kaip gruntas beveik ant visų paskesnių bitumo pagrindo sluoksnių. Naudoti tik
išorinėse vietose. Pagrindas turi būti tvirtas, atlaikantis apkrovas ir be birumą didinančių medžiagų.

Savybės:
- Vieno komponento, lengvai naudojamas
- Naudojamas su mentele arba purškimo įtaisu
- Plonas
- Tirpiklio pagrindu
- Gera klijų jėga
- Greito poveikio
- Sukimba milteliniu būdu
- Atsparus vandeniniams tirpalams, praskiestoms rūgštims, druskoms kalkėms, cementui ir kt.
- „Pagaminta Vokietijoje“

Specifikacija:
Pagrindas:
Bituminė emulsija, juodas
Spalva:
tirpiklis
Apdorojimo temperatūra: nuo + 5°C iki + 30°C
Tankis:
apytiksliai 0,87
Konsistencija:
g/cm3 skysčio
Stingimo laikas:
apytiksliai 1 val. priklausomai nuo
drėgmės, temperatūros, sluoksnio
storio ir paviršiaus
Vartojimas:
apytiksliai 0,2 – 0,3 l/m2 priklausomai
nuo reikalingos apsaugos ir paviršiaus

Pristatymo forma:
10 l – metaliniai kibirai
45 pakuotės ant kiekvieno padėklo
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Sandėliavimas
12 mėnesių (vėsioje ir sausoje patalpoje, prekes laikant originalioje pakuotėje)

Naudojimo instrukcija
Paviršiaus paruošimas
Paviršius turi būti sausas, atlaikantis svorį, stabilus ir švarus. Prieš tepant „WFP Bitumen Primer“, reikia pašalinti
palaidus komponentus, dirvožemį, išsiskyrimo medžiagas, klojinių aliejų, riebalus ir kitus klijų efektą mažinančius
sluoksnius. Pažeistą betoną, tinką, įtrūkimus ir ertmes pirmiausia reikia atnaujinti naudojant „WFP Multi Mortar“.
Pirmiausia reikia pašalinti įbrėžimus ir aštrius kraštus.

Medžiaga
Prieš apdorojimą „WFP Bitumen Primer“ visiškai homogenizuokite maišydami. Dengimas atliekamas
vienu žingsniu dažant arba purškiant dalimis. Nešvarius darbo įrankius nuvalykite tirpikliais. Patekus
ant odos, naudokite rankų plovimo pastą.

Rekomenduojami įrankiai
Šepetys, platus šepetys, purškimo įtaisas, pirštinės, apsauginiai akiniai.

Pastaba
Informacija pateikiama atsižvelgiant į dabartinę produkto gamybos būklę. Pretenzijos dėl išsamumo nėra. Mes
neatsakome už tai, kaip profesionaliai ir tinkamai yra naudojami mūsų pagaminti produktai. Mes suteikiame garantiją
tik produktų kokybei, bet ne jų perdirbimui. Vartotojas prisiima atsakomybę dėl mūsų produktų tinkamumo pagal
paskirtį įvertinimo. Rekomenduojama atlikti išankstinius bandymus.
Primostar UAB
Paneriu g. 14, 01312 Vilnius

t: 60203018
e: primostar@primostar.lt

www.primostar.eu/lt

