
 
Fișă tehnică 

PRIMER-S 165 

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: 03.3.20 

 

Amorsă de aderență pentru ISOFLEX-PU 650 
 

Descriere 
 
PRIMER-S 165 este o amorsă de aderență 
pentru suprafețele porțelanate și din sticlă. 
Acesta asigură o aderență excelentă a 
membranei ISOFLEX-PU 650, atunci când 
este aplicat pe plăci ceramice porțelanate, 
sticlă, etc.  
 

Domenii de aplicare 
 
PRIMER-S 165 este folosit ca amorsă de 
aderență pentru ISOFLEX-PU 650 pe 
suprafețe neabsorbante, cum ar fi plăcile 
porțelanate, sticla, cărămizile din sticlă, etc. 
 

Caracteristici tehnice 
 
Formă:  soluție - silan 

Culoare: transparent 

Densitate:    0,79 ± 0,05 kg/l 
 

Mod de utilizare 
 
Suportul trebuie să fie complet uscat, curat, 
fără grăsimi, particule friabile, praf etc. 
Suprafețele cu umiditate remanentă (de ex. 
umiditate sub plăci) trebuie lăsate să se usuce 
complet înainte de aplicarea produsului 
PRIMER-S 165. Suprafața se curăță cu o 
lavetă îmbibată în amorsă. Cârpa trebuie 
schimbată frecvent. Primul strat de ISOFLEX-
PU 650 este aplicat la 20-30 min după 
aplicarea produsului PRIMER-S 165. Amorsa 
de aderență curăță suprafața și mărește 
aderența membranei ISOFLEX-PU 650. 
PRIMER-S 165 nu trebuie aplicat pe materiale 
plastice transparente (de ex. panouri de 
policarbonat). Consum aprox. 30-70 g/m².  
 
 
 
 
 
 
 

Ambalaj 
 
PRIMER-S 165 este disponibil în recipiente de 
0,75 kg și 3 kg. 
 

Depozitare 
 
9 luni de la data producției, dacă sunt 
depozitate în ambalaje originale și sigilate, în 
zone protejate de umiditate și expunere 
directă la soare. 
Temperatura de depozitare recomandată: 
între +5°C și +35°C. 
 

Observații 
 

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

 În cazul aplicării PRIMER-S 165 pe 
panouri de policarbonat, vă rugăm să 
consultați Departamentul Tehnic.  
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