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МІКРОПРАЙМЕР-PU (MICROPRIMER-PU) 

Малов’язка аліфатична ґрунтовка на основі поліуретану, яка не змінює колір 

/ суміш для герметизації бетону для пористих і непористих поверхонь 
 

MICROPRIMER PU — однокомпонентна 

малов’язка 100% аліфатична ґрунтовка на 

поліуретановій основі, придатна для усіх типів 

поверхонь (бетон, керамічна плитка, металева 

сталь та ін.) 

Вона характеризується дуже низькою в’язкістю, 

має відмінні властивості просочення, не жовтіє (не 

змінює колір), при цьому вона швидко сохне та має 

відмінну адгезію як до пористих, так і до 

непористих поверхонь. Плівка, що висохла, має 

належні механічні якості: її еластичність 

(розтягнення до розриву) сягає >50%, а її міцність на розрив становить 40 Н/мм2. 

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У ЯКОСТІ ҐРУНТОВКИ ДЛЯ: 

 герметиків Hyperseal у разі потреби у ґрунтовці, яка не міняє колір; 

 керамічної плитки; 

 непористих поверхонь, таких як скло, мармур, натуральний камінь та метали; 

 для зовнішніх та внутрішніх робіт; 

 тераси, балкони, лоджії; 

 плоских покрівель; 

 легких покрівель з металу; 

 фундаментів (житлових, приватних); 

 парапети покрівель, вертикальні поверхні будівельних конструкцій; 

 цивільні, промислові об’єкти; 

 силосні ями 

 сховища різного типу (зернові культури, фрукти, овочесховища і т.п.) – зовнішня 

гідроізоляція без контакту з продуктами 

 зовнішнє нанесення на резервуари. 

Також використовується як бетонний герметик. 

ПЕРЕВАГИ: 

 100% аліфатичний поліуретан; не жовтіє, не міняє колір; 

 однокомпонентний; 

 низька в’язкість (20 сПуаз); 

 відносно швидке висихання (6 годин); 

 сильна адгезія до непористих поверхонь, навіть до скла (> 4 МПа); 

 відмінний час зволоження, просочення та зафарбовування; 

 наявність великого асортименту пігментних паст; 

НАНЕСЕННЯ: 

Рекомендується здійснити контрольне нанесення перед застосуванням. 

Поверхня повинна бути сухою, хімічно нейтральною, рівною – без тріщин та руйнувань, чистою 

– без пилу, іржі та частинок, що відшаровуються. 
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1. Очистити, видалити цементне молоко, шар що відстає, мастила очищують за допомогою 

абразивної обробки (піскоструй, алмазна торцьова фреза). Полімерні мембрани очистити за 

допомогою відповідних миючих, чистячих та знежирюючих засобів. 

2. Очистити поверхню за допомогою мийної машини високого тиску. Видалити залишки мастил 

та воску. 

3. При появі/наявності тріщин, холодних швів, нерівності поверхні необхідно заздалегідь 

відремонтувати ремонтною цементною сумішшю (наприклад, Neorep, Neocret). 

4. Після відкриття тари, матеріал необхідно перемішати на протязі 3-5 хвилин до утворення 

однорідної маси низькообертовим міксером (150-200 об/хв). 

Не допускати попадання повітря при змішуванні (міксер повинен бути всередині тари з 

матеріалом). 

На непористих поверхнях використовуйте соляну кислоту (HCl) та/або Viacal. Наноситься щіткою 

або валиком в залежності від поверхні. 

Витрата матеріалу – 50-200 г/м2 в один шар залежно від пористості поверхні. 

Перед нанесенням основної мембрани/герметика переконайтеся у тому, що ґрунтовка висохла. 

Поверхню необхідно захищати від дощу, опадів, вологи протягом 6 годин. 

У разі випаду опадів – необхідно повторно нанести шар Мікропраймер-PU. 

ОЧИСТКА ІНСТРУМЕНТУ: 

Очистку інструменту необхідно проводити ксилолом або розчинниками 646, 647, 648 

безпосередньо після використання. 

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ: 

Берегти від потрапляння прямих сонячних променів та відкритого вогню. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

У рідкій формі (перед нанесенням): 

ВЛАСТИВІСТЬ ОД. ВИМІРУ МЕТОД ДІАПАЗОН 
В’язкість (за Брукфільдом) сПуаз 

(1Па с = 10 Пуаз) 

ASTM D2196-86, при 

25°С 

20  

Питома вага  г/см3 ASTM D1475 / DIN 53217 

/ ISO 2811, при 20°С 

0,9 - 0,95  

Ґрунтовка, що висохла (після нанесення): 

ВЛАСТИВІСТЬ ОД. ВИМІРУ МЕТОД ДІАПАЗОН 
Міцність на розрив при 23°С кг/см2 

(Н/мм2) 

ASTM D412 / EN-ISO-

527-3  

400  

(40)  

Еластичність (розтягнення до 

розриву) при 23°С 
% 

ASTM D412 / EN-ISO-

527-3  

> 50  

Стан без відлипання: 

 на сухому цементі 

годин 

 

— 6 

Нанесення основної мембрани годин — 12-24 

Адгезія до цементу МПа ASTM D1640  > 4  

 

 


