Τερληθό Φπιιάδην

PRIMER-S 165
Ενιζτσηικό πρόζθσζης ηοσ ISOFLEX-PU 650
Ιδιόηηηες
Τν PRIMER-S 165 είλαη έλα εληζρπηηθό
πξόζθπζεο γηα επηζκαιησκέλεο θαη γπάιηλεο
επηθάλεηεο. Δμαζθαιίδεη ηελ εμαηξεηηθή πξόζθπζε
ηνπ ISOFLEX-PU 650 όηαλ εθαξκόδεηαη ζε
επηζκαιησκέλα-παισκέλα θεξακηθά πιαθάθηα,
γπαιί θ.α.

Πεδία εθαρμογής
Τν PRIMER-S 165 ρξεζηκνπνηείηαη σο εληζρπηηθό
πξόζθπζεο γηα ην ISOFLEX-PU 650 όηαλ
εθαξκόδεηαη ζε κε απνξξνθεηηθά επηζκαιησκέλα
πιαθάθηα, γπαιί, παιόηνπβια θηι.

Σσζκεσαζία
Γνρεία 0,75 kg θαη 3 kg.

Χρόνος ζωής - Αποθήκεσζη
9 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο,
απνζεθεπκέλν
ζηελ
αξρηθή,
ζθξαγηζκέλε
ν
ζπζθεπαζία ζε ζεξκνθξαζίεο κεηαμύ +5 C θαη
ν
+35 C. Πξνζηαηέςηε ην από ηελ άκεζε ειηαθή
αθηηλνβνιία θαη ηνλ παγεηό.

Παραηηρήζεις


Τετνικά ταρακηηριζηικά
Μνξθή:

κίγκα ζηιαλίσλ

Απόρξσζε:

δηαθαλήο

Ππθλόηεηα:

0,79  0,05 kg/l



Η ζεξκνθξαζία θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο
θαη ζθιήξπλζεο ηνπ πιηθνύ πξέπεη λα είλαη
κεηαμύ +5ºC θαη +35ºC.
Σε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ PRIMER-S 165
πάλσ ζε πνιπθαξβνληθά θύιια παξαθαιώ
επηθνηλσλήζηε κε ην Τκήκα Τερληθήο
Υπνζηήξημεο.

Τρόπος τρήζης
Τν ππόζηξσκα πξέπεη λα είλαη ηειείσο ζηεγλό θαη
απαιιαγκέλν από ζαζξά πιηθά, ζθόλεο, ιίπε,
ξύπνπο, παιηέο βαθέο θιπ.
Δπηθάλεηεο κε εγθισβηζκέλε πγξαζία (π.ρ.
πγξαζία θάησ από πιαθίδηα) πξέπεη λα έρνπλ
ζηεγλώζεη ηειείσο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ
PRIMER-S 165.
Σπγθεθξηκέλα, εκπνηίδεηαη έλα παλί κε ην PRIMERS 165 θαη ζηε ζπλέρεηα ε επηθάλεηα θαζαξίδεηαη κε
απηό. Τν παλί πξέπεη λα αιιάδεηαη ζπρλά. Η
πξώηε ζηξώζε ηνπ ISOFLEX-PU 650 εθαξκόδεηαη
20-30 ιεπηά κεηά από ηελ εθαξκνγή ηνπ PRIMER-S
165. Τν PRIMER-S 165 βνεζάεη ζηνλ θαζαξηζκό
ηεο επηθάλεηαο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο πξόζθπζεο
ηνπ ISOFLEX-PU 650. Τν PRIMER-S 165 δελ
πξέπεη λα εθαξκόδεηαη πάλσ ζε δηάθαλα πιαζηηθά
(π.ρ. πνιπθαξβνληθά θύιια).
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Καηαλάισζε PRIMER-S 165 πεξίπνπ 30-70 g/m .
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Τα ηεσνικά δεδομένα και οι οδηγίερ πος πεπιλαμβάνονηαι ζε αςηό ηο ηεσνικό θςλλάδιο είναι αποηέλεζμα ηηρ γνώζηρ και ηηρ εμπειπίαρ από ηο ημήμα
έπεςναρ και ανάπηςξηρ ηηρ εηαιπείαρ, καθώρ και από ηην εθαπμογή ηος πποϊόνηορ ζηην ππάξη. Οι ζςζηάζειρ και οι πποηάζειρ ζσεηικά με ηην σπήζη
ηων ςλικών γίνονηαι σωπίρ εγγύηζη, αθού οι εκάζηοηε ζςνθήκερ καηά ηην εθαπμογή ηοςρ είναι πέπα ηος ελέγσος ηηρ εηαιπείαρ μαρ. Για ηον λόγο
αςηό είναι εςθύνη ηος σπήζηη να βεβαιωθεί πωρ ηο ςλικό είναι καηάλληλο για ηην πποβλεπόμενη εθαπμογή και ηιρ ζςνθήκερ ηος έπγος. Η έκδοζη
ηος παπόνηορ ηεσνικού θςλλαδίος ακςπώνει κάθε άλλη πποηγούμενη έκδοζη για ηο ίδιο πποϊόν.

