
 
 
Fișă tehnică 

PRIMER PVC/TPO 

Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare - 
dezvoltare al societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute 
fără garanţie, în cazul în care condiţiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este 
răspunderea utilizatorului să se asigure că materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea 
prezentei fişe tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru acelaşi produs. | Ediție: 13.4.20 

 

Grund de aderență pentru membranele hidroizolante lichide  
din gama ISOFLEX-PU pe membrane de PVC sau TPO 
 

Descriere 
 
PRIMER PVC/TPO este un grund de aderență 
cu priză rapidă, cu vâscozitate redusă, 
monocomponent, pe bază de solvenți. 
 

Domenii de aplicare 
 
Grundul PRIMER PVC/TPO este adecvat 
pentru asigurarea aderenței membranelor 
hidroizolante lichide poliuretanice din gama 
ISOFLEX-PU atunci când sunt aplicate pe 
hidroizolații vechi din membrane de PVC sau 
TPO. 
 

Caracteristici tehnice 
 
Formă:  lichid 

Culoare: translucid 

Densitate:    0.9 ± 0.05 kg/l 
 

Mod de utilizare 
 
Membranele vechi de PVC/TPO trebuie 
curățate în prealabil cu solventul special SM-
16. 
După curățare, membranele trebuie să fie 
complet uscate, curate, fără grăsimi, materiale 
friabile, praf, etc. 
Grundul PRIMER PVC/TPO este aplicat cu 
rola într-un strat. La 20-30 de minute după 
aplicare – atunci când suprafața pe care s-a 
aplicat grundul este uscată dar lipicioasă la 
atingere (în funcție de condițiile atmosferice, 
precum vânt, umiditate și temperatură) – 
poate fi aplicată membrana hidroizolantă 
lichidă poliuretanică din gama ISOFLEX-PU. 
Consum aprox. 100 g/m2.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambalaj 
 
PRIMER PVC/TPO este ambalat în recipiente 
de 0,75 kg și 4 kg. 
 

Durata de viață – Depozitare 
 
12 luni de la data fabricației, în ambalajul 
original, sigilat, în spații protejate de umiditate 
și razele soarelui. 
Temperatură de depozitare recomandată este 
între +5°C și +35°C. 
 

Observații 
 

 Temperatura pe timpul aplicării și întăririi 
produsului trebuie să fie între +5°C și 
+35°C. 
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