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Neotex PU Primer
Однокомпонентна поліуретанова грунтівка
Сфери застосування





Характеристики і переваги



Забезпечення відмінної адгезії герметизуючих
матеріалів (наприклад, Neotex PU Joint) в стиках
конструкцій.
Для зміцнення і обезпилення старих бетонних
поверхонь
Для покращення адгезії поліефірних і
поліуретанових матеріалів з металевими
поверхнями
Висока стійкість до стирання і впливу хімічних
речовин

Технічні характеристики
Зовнішній вигляд
Витрати

Густина
Час полімеризації
Нанесення наступного шару
Можливість пішохідного трафіку
Температура нанесення
Відносна вологість повітря
Повне затвердіння
Адгезія до поверхні

Інструкції по застосуванню

Особливості застосування

Прозора, глянцева
150—250 г/м2 для одного шару на бетонних
поверхнях
(в залежності від швидкості поглинання основи) і
125-140 г/м2 на металевих поверхнях
0,96 г/см3
Через 1 годину (при +25°C)
4 години (при +25°C)
4 години (при +25°C)
від +12°C до +35°C
60—70%
24—28 годин (при +25°C)
> 2,5 Н/мм2
На поверхні не повинно бути пилу, бруду, масла і
жирних речовин. Тому попередньо поверхню
потрібно зачистити щіткою, зашліфувати або
застосувати піскоструйну обробку, після чого
очистити за допомогою пилососа. Крім того,
дефекти нових поверхонь потрібно вирівняти
пульверизатором для зниження витрат матеріалу і
забезпечення підвищеної адгезії. Розмішати
(взбовтати) грунтівку на протязі 3 хвилин.
Поверхня повинна бути сухою (межа вологості 5%).
Нанесіть 1 шар ґрунтовки Νeotex PU Primer пензлем,
валиком або розпилювачем. Якщо 2-й шар покриття
буде нанесено через 24 години, зробіть поверхню
шороховатою.
В якості використання грунтівки для обезпилення і
зміцнення цементних поверхонь, Νeotex PU Primer
наносити мінімум в два шари, оптимально 3 шари, (з
відповідними інтервалами).
 Не можна використовувати продукт в умовах
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підвищеної вологості поверхні не більше 5%
(наприклад, висока вологість або дощ), або
при температурі нижче 12°C


Наносьте тільки на міцну підготовлену
основу



Низькі температури і висока вологість при
нанесенні покриття збільшують час висихання
і т. д.
Ґрунтовка Νeotex PU Primer наноситься
нерозбавленою



Техніка безпеки

Упаковка



Використовувати спеціальний
перчатки, респіратор



Уникати довготривалого контакту зі шкірою,
берегти очі



Після завершення робіт, ретельно вимити руки з
водою та милом



Зберігати в місцях недоступних для дітей

1 кг в металевому контейнері

одяг,

взуття,

