
         
 

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.. 

 

 Fișă tehnică 

 PRIMER-PU 150 
 
 
 

 

 

Amorsă poliuretanică alifatică 
 
 

Descriere 
 
Amorsă poliuretanică alifatică 
monocomponentă. Asigură aderența 
membranelor formate prin aplicarea produselor 
poliuretanice transparente pe suporturi 
absorbante și poroase. Este stabilă la radiațiile 
UV și nu se îngălbenește.  

 
Domenii de aplicare 

 
PRIMER-PU 150 amorsă pentru asigurarea 
aderenței pe diferite suporturi cum ar fi beton, 
pardoseli industriale pe bază de ciment, 
mortar de ciment și șape, etc.  
 

Caracteristici Tehnice 
 
Formă:  prepolimer poliuretan 

Culori: transparent 

Densitate: 0,93 kg/l 

Vâscozitate: 30 mPa∙s (at +23oC) 

Aderență la   
beton:  > 2 N/mm2    
(EN 1542) 

Rezistență la  
întindere:       41 N/mm2        
(EN-ISO 527) 

Succesiunea  
straturilor:      după 3-4 ore (la +23oC) 
 

Mod de utilizaree 
 

1. Pregătirea suportului 
Suprafața care trebuie pregătită trebuie să fie 
uscată, fără praf, grăsime, murdărie etc.  
 
2. Aplicare 
PRIMER-PU 150 se omogenizează bine și se 
aplică uniform pe suport cu o perie, rolă sau 
prin pulverizare. După 3-4 ore, poate fi aplicat 
hidroizolantul poliuretanic lichid transparent 
care formează membrană. 
 
 

Consum 
 
200-300 g/m2, depinde de gradul de absorbție 
al suportului. 
 

Ambalaj 
 
PRIMER-PU 150 este disponibil în cutii 
metalice de 0,75 kg, 4 kg și 9 kg. 
 

Depozitare 
 
Termenul de valabilitate în recipiente sigilate 
este de cel puțin 9 luni, în condiții ferite de 
îngheț și în spații uscate. 
 

Observații 
 

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

 Ambalajul care a fost deschis trebuie 
folosit imediat și nu poate fi resigilat. 

 

Compuși Organici Volatili (COV) 

 
În conformitate cu Directiva 2004/42/CE 
(anexa II, tabelul A), conținutul maxim admis 
de COV pentru subcategorie h, tip SBS este 
de 750 g/l (2010) pentru produsul gata de 
utilizare. 
Produsul gata de utilizare PRIMER-PU 150 
conține maximum 750 g/l COV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


