Technický list č.: 31.01

PRIMER 900
PRIMÁRNÍ NÁTĚR SYSTÉMU MAXFLEX 900 PRO PÓROVITÉ POVRCHY
POPIS:
POUŽITÍ:
VÝHODY:
APLIKACE:

BALENÍ:
SKLADOVÁNÍ:
UPOZORNĚNÍ:

TECHNICKÁ
DATA:
ZÁRUKA:

Jednosložkový primární nátěr na bázi syntetických pryskyřic, určený pro pórovité
materiály. PRIMER 900 se používá v kombinaci s polysulfátovým dvousložkovým
tmelem MAXFLEX 900 jako spojovací můstek mezi tmelem a stěnami spáry.

Úprava pórovitých materiálů jako jsou beton cihly apod. před aplikací MAXFLEX
900 pro zvýšení jeho přídržnosti.

Vynikající výsledky na pórovitých materiálech.

Velmi snadná aplikace.
Vnitřek spáry, která se bude vyplňovat, musí být čistý a suchý, betonový nebo zděný
podklad musí být pevný. Pokud je potřeba, doporučuje se spáru vyčistit. Kromě
běžných mechanických metod lze pro čištění použít nemastná rozpouštědla.
Aplikace primárního nátěru PRIMER 900 se provádí štětcem v 1 – 2 vrstvách na vnitřní
povrch spáry. Každá vrstva se nechá před další aplikací zaschnout.
Průměrná spotřeba je závislá na pórovitosti materiálu. Lze uvažovat se spotřebou
okolo 10 gramů na 1 běžný metr spáry o rozměrech 10 x 10 mm. Nutno zabránit
skvrnám na okolním betonu nebo zdivu způsobených tímto výrobkem nebo při
následném vyplňování spáry tmelem. Je proto vhodné předem chránit okraje spár
maskovací páskou.
Pracovní nástroje lze očistit rozpouštědlem bezprostředně po jejich použití.
1 lt nádoby.
6 měsíců v originálním uzavřeném balení, v suchých a chladných prostorách.
PRIMER 900 je hořlavý výrobek. Během jeho aplikace je zakázáno kouřit nebo
pracovat s otevřeným ohněm.
Pracovní prostor je nutno dostatečně větrat. Zabránit vdechování par a kontaktu
s pokožkou a očima. Důkladně umýt ruce po jeho aplikaci nebo po manipulaci s
výrobkem. Při práci je nutno používat vhodné ochranné rukavice a brýle. Uchovávat
odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Potřísněný oděv okamžitě svléknout.
Barva
Nažloutlá
Viskozita Brookfield 1-20 23°C [mPa.s]
90 – 100
Bod vznícení (PERKINS MARTENS) [°C]
25
Informace obsažené v tomto katalogu vychází z našich zkušeností a technických
znalostí získaných ze zkušebních laboratoří a bibliografie. Neručíme za jakékoliv
použití těchto informací k jiným účelům, než je specifikováno, jestliže nebylo předem
schváleno společností DRIZORO, S.A. Naše záruka se vztahuje na kvalitu výrobků a
ne na jejich aplikaci mimo naši kontrolu. Společnost nepřebírá zodpovědnost za
hodnoty, které přesahují uvedené parametry.
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