
 
Broshurë teknike 

PRIMER-PU 100 

Informacioni teknik dhe udhëzimet e dhëna në këtë fletë të dhënash bazohen në njohurinë dhe në përvojën e Departamentit të 
Kërkimit dhe të Zhvillimit të kompanisë sonë dhe në rezultatet e dala nga përdorimet afatgjata të produktit në praktikë. 
Rekomandimet dhe sugjerimet që i referohen përdorimit të produktit jepen pa garanci, meqenëse kushtet e terreneve gjatë 
përdorimeve të tij janë përtej mundësisë së kontrollit të kompanisë sonë. Si rrjedhojë, përdoruesi është përgjegjës për të konfirmuar 
se produkti i zgjedhur është i përshtatshëm për përdorimin e parashikuar. Botimi aktual i kësaj flete të dhënash teknike anulon 
automatikisht çdo botim të kaluar që lidhet me të njëjtin produkt. 
 
 

 

Astar poliuretani  
 

Përshkrimi 
 
Astar poliuretani me një përbërës dhe me tretës. Ai 
garanton ngjitjen e duhur të materialit lyerës të 
lëngshëm hidroizolues elastomerik ISOFLEX-PU, kur 
bëhet hidroizolimi i tarracave me nënshtresa poroze. 
Duke depërtuar në poret e nënshtresës, ai vepron si 
një shtresë ngjitëse midis ISOFLEX-PU dhe 
nënshtresës.  

 

Fushat e përdorimit 
 
PRIMER-PU 100 përdoret si një astar për të 
garantuar ngjitjen e ISOFLEX-PU mbi nënshtresa si 
betoni, llaçi i çimentos, druri etj. 

 

Të dhënat teknike 
 
Trajta:  pre-polimer poliurethani 

Ngjyra: e verdhë e hapur 

Densiteti: 0.99 kg/l 

Viskoziteti:  100-120 mPa·s (+23oC) 

Ngjitja në beton:  > 2 N/mm2    
(EN 1542) 

Zgjatja deri në këputje: 80-120% 
(EN-ISO 527) 

Rezistenca në tërheqje: 6.4 N/mm2  
(EN-ISO 527) 

Shtresa pasuese: pas 2-3 orësh 

 

Udhëzimet e përdorimit 
 
1. Nënshtresa 
Sipërfaqja që do të lyhet me astar duhet të jetë e 
thatë dhe pa pluhur, graso, papastërti etj.  
 
2. Përdorimi 
PRIMER-PU 100 trazohet mirë plotësisht dhe 
aplikohet në mënyrë uniforme mbi sipërfaqe me anë 
të furçës, rulit ose spërkatjes, përpara përdorimit të 
ISOFLEX-PU.    
 
Veglat duhet të pastrohen me tretësin SM-16, 
ndërsa PRIMER-PU 100 është akoma i njomë. 
 
 
 

Konsumi 
 
200-300 g/m2, në varësi të aftësisë thithëse të 
sipërfaqes. 

 

Amballazhimi 
 
PRIMER-PU 100 ofrohet në kova 1, 5 and 17 kg. 

 

Magazinimi 
 
Afati i ruajtjes për përdorim në kuti të izoluara, në 
ambiente pa ngrica dhe të thata, është minimumi 12 
muaj. 

 

Shënime 
 
 Temperatura gjatë përdorimit dhe mpiksjes së 

produktit duhet të jetë midis +5°C dhe +35°C. 

 Pakot e pa hapura duhet të përdoren menjëherë 
sa hapen dhe nuk mund të magazinohen prapë. 

 PRIMER-PU 100 është synuar vetëm për 
përdorim profesional. 

 

Përbërësit organikë të avullueshëm 
(VOC) 

 
Sipas Direktivës 2004/42/KE (Shtojca II, tabela A), 
përmbajtja maksimale e lejuar e VOC-së për 
produktin e nënkategorisë “h”, lloji SB është 750g/l 
(2010) për produktin e gatshëm për përdorim. 
Produkti i gatshëm për përdorim PRIMER-PU 100 
përmban maksimum <750 g/l VOC. 
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