פריימר פולימרי

חומר

תכונות ייחודיות

איפיונים טכניים

• פריימר פולימרי נוזלי להבטחת הידבקות
בין רקע בטון לשכבת טיח גבס מכל הסוגים.
• פריימר פולימרי מותאם במיוחד למרחבים
מוגנים ,לשיפור ההדבקות של טיח
גבס  MP10ולהבטחת עמידה בדרישות
ת״י .5075

• בעל כושר הידבקות גבוה.
• מאחד תשתיות ורקעים שונים.
• מאפשר שליטה ושיפור תהליך הייבוש של
הטיח.
• נוח ומוכן לשימוש.
• ריכוז מוצקים גבוה.
• מקנה גמישות בתכנון עבודה.
• בעל גוון כחול גם לאחר ייבוש.
• ידידותי לסביבה וללא רעלים.

• תכולה ,SBR :מלאנים ,ומוספים.
• משקל סגולי 1 :ק”ג/ליטר.
• חומציות.PH 8.5 :
• צמיגות הנוזל.GPS 1300 :
• כושר כיסוי :כ 150 -גרם/למ”ר בתשתית
שאינה סופגת.
• זמני עבודה :לאחר מריחה יש להמתין
לייבוש ראשוני ולא יאוחר מ 24 -שעות.
• ריכוז מוצקים.16% :
• תכונות מכניות :משפר הידבקות בין הרקע
לטיח.
• חוזק הידבקות מעל  1מגפ”ס.

הוראות הכנה ושימוש
• המוצר מוכן לשימוש.
• מומלץ לערבל בעזרת מערבל חשמלי למשך זמן קצר לפני עבודה.

יישום פריימר :CONTACT
• יש למרוח פריימר  CONTACTבעזרת מברשת צבע או רולר על גבי התשתית ,מריחה מלאה ואחידה.
• ניתן להתיז את החומר בעזרת איירלס.
• זמן ייבוש פריימר  CONTACTתלוי ,בין היתר ,בתנאי מזג האוויר .יש לבדוק את ייבוש הפריימר CONTACT
לפני המשך העבודה .כאשר לא נשארת שארית פריימר  CONTACTעל קצות האצבעות ,ניתן להתחיל
ליישם את שכבת הטיח.
• אם חלפו יותר מ  24שעות ועדיין לא יושם הטיח על גבי הפריימר ,יש לחזור שוב על פעולת המריחה.

הנחיות כלליות ואזהרות
• המצע עליו מישמים את הפריימר  CONTACTצריך להיות
יבש ,נקי ,ללא אבק ,ללא שיירי שמן כימיקלים ללא חלקי
מבנה רופפים.
• מיועד ליישום בפנים המבנה.
o
• בעת היישום יש להקפיד על טמפרטורה בין.5-35 C -
• לאחר היישום רצוי שהמבנה יהיה מאוורר.
• אין לדלל את החומר.
• מתאים לשימוש באריזתו המקורית עד שישה חודשים
ממועד הייצור ,אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר
באריזתו המקורית בלבד.

• בכל שלב בו משלבים חומרים נוספים הבאים במגע
עם מוצרינו ,יש לבדוק התאמה ולהתייעץ עם מחלקת
ההדרכה.
• החומר אינו מכיל מרכיבים מסוכנים.
• יש להגן על העור והעיניים ,במגע ישיר יש לשטוף מיד
במים וסבון.
• החומר אינו מיועד למאכל.

נתונים כלליים
מכיל 15 :ליטר .CONTACT

הנהלה ושיווק :החרושת  30אור יהודה 6037597

טלפון03-6342853 :
פקס03-6342894 :

