Popis
Akrylátový kopolymer, bez rozpouštědel

Forma dodání
Plechová dóza s plněním 1000 ml

Technická specifikace
Báze

akrylátový polymer

Systém

bez rozpouštědel

Doba skladování (+5 °C až +25 °C) 24 měsíců v neotevřeném originálním balení
Skladovací teplota

+5 °C až +25 °C

Vydatnost při aplikaci na 4 cm šíri cca 112.5 m (4.5 m2)

Příprava
Podklad musí být suchý, bez prachu a mastnoty. Odstraňte
zbytky betonového a cementového prachu.
Plochu určenou k lepení je též nutné zbavit zbytku barvy
apod.

Zpracování
Primer lze zpracovávat od -10 °C venkovní teploty.
Primer naneste rovnoměrně a pečlivě štětcem nebo
válečkem na podklad.
Okolní plochy, které nemají být natřený, zakryjte lepicí
páskou.
Naimpregnovaný povrch chraňte před prachem a
nečistotami, než budete aplikovat butylovou nebo
bitumenovou fólii. Impregnaci uchovávejte vždy v pevně
uzavřené nádobě.

Čištění
Čerstvý přípravek okamžitě odstraťte z potřísněných ploch
vlhkým hadrem nebo čisticím ubrouskem AA292.

ME904
Butyl & Bitumen Primer Eko
ME904 Butyl & Bitumen Primer Eko slouží jako
impregnace porézních podkladů pod butylové a
bitumenové pásky a fólie. Vhodnými podklady
jsou různé druhy zdiva, dřevěné či
dřevovláknité desky, omítky, beton a další savé
a pórovité stavební materiály.

Hlavní výhody
Snadné vyčištění pracovních pomůcek
Optimalizace přilnavosti
Zpracovatelnost od -10 °C
Krátká doba odvětrání (na savých
podkladech lze fólii/pásku položit i do vlhké
vrstvy primeru)
Bez rozpouštědel, certifikace EMICODE EC1
Plus (velmi nízké emise)

ME904
Butyl & Bitumen Primer Eko

Technický servis
Na vyžádání je k dispozici technický servis. V
případě potřeby dalších informací nás
kontaktujte.
Dodatečné informace
Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle
našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si
vyhrazujeme právo na změnu receptury
našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat
nejaktuálnější informace k výše zmíněnému
produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace
nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za
ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost
plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se
řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a
platebními podmínkam.
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