Teknik broşür

PRIMER-PU 100
Poliüretan astar
Tanım

Tüketim

Tek bileşenli, solventli poliüretan astar. Gözenekli
zeminlere sahip terasların su yalıtımı yapılırken
fırçayla uygulanabilen elastomerik ISOFLEX-PU
sıvı membranlarının uygun şekilde yapışmasını
sağlar. Alt tabakanın gözeneklerine nüfuz ederek
ISOFLEX-PU ile alt tabaka arasında bir bağlama
katmanı olarak çalışır.

Alt tabakanın emiciliğine bağlı olarak 200-300 g/m2.

Ambalajlama
PRIMER-PU 100, 1 kg, 5 kg ve 17 kg'lık kovalarda
satışa sunulmaktadır.

Saklama

Uygulama alanları
PRIMER-PU 100; beton, çimento harçları, ahşap,
vb. gibi alt tabakalar üzerinde ISOFLEX-PU'nun
yapışmasını sağlamak için kullanılan bir astardır.

Ürünün raf ömrü, donun olmadığı kuru ortamda
kapalı kaplarda muhafaza edilmek kaydıyla en az
12 aydır.

Notlar

Teknik veriler
Biçim:

pre-polimer poliüretan

Renk:

açık sarı

Yoğunluk:

0,99 kg/l

Viskozite:

100-120 mPa·s (+23oC)

Betona yapışma:
(EN 1542)

> 2 N/mm2

Kopmada uzama:
(EN-ISO 527)

80-120%

Çekme mukavemeti:
(EN-ISO 527)

6,4 N/mm2

Bir sonraki kat:

2-3 saat sonra

Kullanım talimatları






Ürünün uygulaması ve sertleşmesi esnasındaki
sıcaklık +5°C ile +35°C arasında olmalıdır.
Ağzı
açılan
ambalajlar
tek
seferde
kullanılmalıdır, sonradan kullanılmak üzere
saklanamaz
PRIMER-PU 100 sadece profesyonel kullanım
içindir.

Uçucu Organik Bileşikler (UOB)
2004/42/CE sayılı Direktife göre (Ek II, tablo A), h
alt kategorisindeki ve SB tipindeki ürün için
müsaade edilen maksimum UOB içeriği, hazır ürün
için 750g/l (2010)'dur.
Kullanıma hazır PRIMER-PU 100 ürünü maks
<750g/l UOB ihtiva eder.

1. Alt tabaka
Astarlanacak yüzey kuru olmalı, tozdan, yağdan,
kirden, vb. arındırılmış olmalıdır
2. Uygulama
PRIMER-PU, iyice karıştırılır ve ISOFLEX-PU
uygulanmadan önce alt tabakaya fırça, rulo veya
sprey ile homojen şekilde uygulanır.
Aletler PRIMER-PU 100 kurumadan SM-16 çözücü
kullanılarak temizlenmelidir.
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Bu veri formu içerisinde yer alan teknik bilgiler ve talimatlar, şirketimiz Araştırma ve Geliştirme Departmanının sahip olduğu bilgi ve deneyime,
ve ürünle yapılan uzun süreli uygulamaların sonuçlarına dayalıdır. Yapılan fiili uygulama anındaki koşullar şirketimiz kontrolü dışında
olduğundan, ürünün kullanılmasına ilişkin tavsiyeler ve öneriler garanti niteliğinde değildir. Bu nedenle seçilen ürünün tasarlanan uygulamaya
uygunluğu kullanıcının sorumluluğundadır. Bu teknik veri formunun mevcut sürümüyle birlikte, aynı ürünle ilgili eski sürümler otomatik olarak
iptal olur.

