Platintojas Lietuvoje : Primostar UAB

Gamintojas : WFP GmbH (Vokietija )

“WFP PU Primer”

Prekės numeris. W040532

Valiklis ir lipnumo aktyviklis iš vienos sudedamosios dallies.

Produkto aprašymas:
„WFP PU Primer“ yra lipnumo aktyviklis ir valiklis iš vienos sudedamosios dalies yra skirtas poliuretano (PU) ir silano
modifikuotų polimerų (SMP) pagrindo sandarikliams. „WFP PU Primer“ taip pat yra rekomenduojamas kaip lipnumo
aktyviklis ir valiklis sugeriantiems mineraliniams substratams.

Taikymo sritis:
„WFP PU Primer“ yra betono, akytojo betono, gipso, mūro, plytų, klinkerio ir kitų sugeriančių mineralinių substratų
lipnumo aktyviklis.

Savybės:
- Lipnumo aktyviklis
- Valiklis
- Labai efektyvus
- Iš vienos sudedamosios dalies

Specifikacija:
Medžiaga:
Spalva:
Tirštumas (esant 23 °C ir 50 % santykiniam drėgnumui):
Konsistencija:
Džiovinimo laikas:
Sunaudojamas kiekis:
Naudojimo temperatūros intervalas:

etilacetatas, izocianatai, karbamo rūgšties esteris ir
priedai
gelsva
apie 1,03 g/cm³
skystas
apie 10 min (esant 23 °C ir 50 % santykiniam drėgnumui)
150 g/m²
nuo +5 °C iki +40 °C

Pristatymo forma:
1l skardinė

Sandėliavimas
Tinkamumo vartoti terminas – 12 mėnesių, jeigu laikoma vėsioje (nuo +5 °C iki +25 °C), sausoje vietoje. Apsaugokite
talpyklą nuo tiesioginių saulės spindulių.

Pritaikymas
Paviršiaus paruošimas
Neimkite reikiamo kiekio tiesiai iš pirminės pakuotės. Į švarią talpyklą įpilkite tiek grunto, kiek galėsite sunaudoti per
maždaug 30 minučių. Atsargiai vėl uždarykite prekybos vienetą.

Primostar UAB
Paneriu g. 14, 01312 Vilnius

t: 60203018
e: primostar@primostar.lt

www.primostar.eu/lt

Medžiagos
Paviršiai, kurie bus apdorojami, turi būti visiškai švarūs, sausi, nedulkėti, neriebūs ir netepaluoti. „WFP PU Primer“ gali
būti naudojamas tik kruopščiai su „WFP ACTIVATOR“ nuvalius klijavimo vietą. Prieš naudojimą gerai suplakite
buteliuką (bent 1 minutę), kol išgirsite buteliuke esančius metalinius rutuliukus. Po naudojimo nedelsiant uždarykite,
nes produktas labai greitai garuoja. Prieš pradėdami, įsitikinkite, kad gruntas nebelimpa. Jeigu gruntas buvo atidarytas
ilgiau nei 24 valandas, jis turi būti aktyvuotas pakartotinai.
Jungties matmenys turi atitikti galiojančias profesines taisykles. Kietiklių likučiai ir visos kitos pašalinės medžiagos turi
būti kruopščiai pašalinti. Naudokite surišimą mažinančią medžiagą, kad išvengtumėte surišimo jungties pagrinde. Jeigu
po bandymų matyti, kad reikalinga, daugumai substratų reikia tik gruntavimo. Dėl papildomos informacijos
pasikonsultuokite su mūsų technine tarnyba.

Asmeninės apsaugos priemonės
Venkite sąlyčio su oda, naudokite latekso, gumines arba polietileno pirštines.

Rekomenduojami įrankiai
Teptukas, pirštinės, dengimo įrankiai

Pastabos:
informacija atitinka dabartinę vystymosi stadiją. Nėra jokių skundų dėl išsamumo. Mes neatsakome už tai, kaip
profesionaliai ir tinkamai yra naudojami produktai. Garantiją suteikiame tik produktų kokybei, o ne naudojimui. Už
mūsų produktų asmeniniams tikslams įvertinimą atsako pats naudotojas. Rekomenduojami preliminarūs bandymai.
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