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UNIVERSAL PRIMER-2K-4060 (УНІВЕРСАЛЬНА ГРУНТОВКА-2K-4060) 

Двокомпонентна ґрунтовка на поліуретановій основі без розчинників 
 

УНІВЕРСАЛЬНА ҐРУНТОВКА-2K-4060 — 

двокомпонентна ґрунтовка, що не містить 

розчинників, для використання разом з 

ГІПЕРДЕСМО System та іншими виробами на 

основі поліуретану з лінійки ALCHIMICA. 

Вона швидко висихає (у день нанесення) та є 

нетоксичною (не містить летких органічних 

сполук). Ґрунтовка ідеальна для використання у 

холодних кліматичних умовах та умовах низької 

вологи. 

Для більш легкого нанесення на добре відшліфовані очищені від пилу поверхні рекомендується 

розвести 10-20% розчинника Солвент-01. 

Для нанесення на непористий сухий бетон може знадобитися додаткове розрідження для 

покращення адгезії (навіть до 30%). 

Не наностьте більше 200 г/м2 одним шаром. 

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У ЯКОСТІ ГРУНТОВКИ ДЛЯ: 

 Бітумних та асфальтних мембран перед нанесенням будь-яких виробів асортименту 

ГІПЕРДЕСМО; 

 металів (також гальванізованих), алюмінію, мармуру; 

 нанесення в умовах недостатньої вентиляції (закритих приміщень, підвалів) 

 інші системи не на поліуретановій основі, наприклад, акрилові фарби 

Якщо Ви не впевнені у ступені адгезії до конкретних поверхонь з огляду на їх тип чи стан, перед 

використанням рекомендується контрольне нанесення. 

Шар основного покриття необхідно наносити максимум через 12 годин після нанесення 

ґрунтовки. 

ПЕРЕВАГИ: 

 Чудовий бар’єр для нафтового бітуму. Ідеальна ґрунтовка для нанесення на бітумні 

мембрани для подальшого нанесення ГІПЕРДЕСМО. 

 Не містить розчинників. Придатна для нанесення у закритих приміщеннях. 

 Високогідрофобна 

 Може використовуватися як наповнювач та адгезив для геотекстилю 

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. 

1. Очистити, видалити цементне молоко, шар що відстає, мастила очищують за допомогою 

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

допомогою підходящих 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). 
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4. Після відкриття тари, матеріал необхідно перемішати протягом 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). Для збільшення життєвого циклу готового до нанесення матеріалу його 

рекомендовано перелити в більшу за об’ємом ємність. 

Для розведення використовуйте ТІЛЬКИ розчинник Солвент, ТІЛЬКИ на відкритих ділянках / у 

добре провітрюваних приміщеннях! 

Для збільшення часу до полімеризації та/або зменшення витрачання додайте 5-10%. Вилийте 

перемішаний вміст відра або у мілку ємність, або безпосередньо на поверхню, на яку 

наноситиметься ця ґрунтовка, для додаткового збільшення часу до полімеризації. Наноситься 

щіткою або валиком. Після висихання (після 2-3 годин) наноситься основна мембрана (наприклад, 

ГІПЕРДЕСМО System). 

Загальна витрата: 

100-200 г/м2, в залежності від пористості поверхні. Не наносьте більше 200 г/м2 у один шар. 

ОЧИСТКА ІНСТРУМЕНТУ: 

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

безпосередньо після використання. 

ЗАХИСНИЙ ОДЯГ: 

При роботі з матеріалом необхідно захищати відкриті ділянки шкіри (перчатками, захисним 

одягом) та дихальних шляхів маскою, щоб уникнути вдихання летючих органічних сполук, що 

можуть виділятися з матеріалу. 

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ: 

Берегти від потрапляння прямих сонячних променів та відкритого вогню. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

У рідкій формі (перед змішуванням та нанесенням): 

ВЛАСТИВІСТЬ 
ОД. ВИМІРУ, МЕТОД 

КОМПОНЕНТ А 

(ізоцианти) 

КОМПОНЕНТ В 

(поліоли і аміни) 
В’язкість (за 

Брукфільдом) 

сПуаз (1Па с = 10 Пуаз) 

ASTM D2196-86, при 25°С 

200 3 500 

Питома вага г/см3 

ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 

2811, при 20°С 

1,2 1,0 

Колір -  

 

темно-коричневий прозоро-жовтий 

Склад суміші за вагою A : B, за вагою  

 

1:1,5 

Склад суміші за обсягом A : B, за обсягом  

 

1:2 

 

Випробування на адгезійну міцність методом ASTM D4541: 

ПОВЕРХНЯ СИЛА РЕЗУЛЬТАТ 

Гальванізована сталь 
> 10 МПА 

Розрив 
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Бетон 
> 4 МПА 

Розрив 

Пластична бетонна суміш 
> 4 МПА 

Розрив 

Мармур 
> 5 МПА 

Розрив 

ГІПЕРДЕСМО® на УНІВЕРСАЛЬНІЙ 

ҐРУНТОВЦІ-2K-4060 

> 5 МПА 
Розрив 

 


