
Opis
PRIMER PU 1K - jest jednoskładnikowym, niskolepkim preparatem gruntującym o bursztynowej barwie. 
Zawiera rozpuszczony w mieszaninie  rozpuszczalników organicznych specjalny prepolimer poliuretanowy. 
Utwardza się poprzez reakcję z wilgocią z otoczenia oraz odparowanie rozpuszczalników.
Zastosowanie
PRIMER PU 1K - znajduje zastosowanie do gruntowania i wzmacniania podłoży. Między innymi zwiększa przyczepność w systemach 
dylatacyjnych

Przygotowanie i przetwarzanie materiału
Preparat jest gotowy do użycia i nie wymaga przygotowywania.
Czas stosowania po otworzeniu opakowania: kilka godzin przy braku kontaktu z wilgocią.
Aplikacja

Zużycie i wydajność  materiału
Średnie zużycie materiału wynosi 0,10 - 0,50 kg/m2
Typowa szczelina dylatacyjna o szer. 4,0m - zużycie ok. 0,010 kg/mb
Czyszczenie
W przypadku konieczności czyszczenia podłoża lub narzędzi z nieutwardzonych materiałów można stosować odpowiednie rozpuszczalniki 
organiczne i czyściwa. Takim rozpuszczalnikiem może być ksylen. Operacje takie najlepiej przeprowadzać poza obszarem wykonywanych 
prac w specjalnie wyznaczonym miejscu. Zabrudzenia po utwardzeniu materiału są nierozpuszczalne i można je oczyścić mechanicznie. 
Uwagi BHP
Do każdego dostarczanego materiału i składnika dostarczane są Karty Bezpieczeństwa.
Podczas manipulowania, mieszania i aplikowania zaleca się stosowanie okularów i rękawic ochronnych oraz masek p.pyłowych.

Magazynowanie
Wszystkie materiały AMPUR  powinny być przechowywane w  suchych i zacienionych miejscach.
Optymalne temperatury to 10 – 25 °C.
Odpowiedzialność
Wszystkie podane informacje opierają się na naszej najlepszej i aktualnej wiedzy oraz doświadczeniu.
Przy zachowaniu odpowiednich warunków przechowywania udzielamy gwarancji na jakość i parametry poszczególnych składników. 
Jednak warunki i sposób w jaki są one aplikowane na placu budowy są poza naszą kontrolą w związku z czym nie udzielamy żadnych 
gwarancji związanych z jakością i efektem uzyskanym przez Aplikatora.
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Firma PPHU AMPUR Piotr Mundzia - gwarantuje wysoka jakość dostarczanych materiałów i bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne wady oferowanych materiałów. Jednak istniejące w czasie 
aplikacji warunki klimatyczno-robocze oraz sposób ich przygotowania oraz aplikacji są poza naszą kontrola i w związku z powyższym firma AMPUR nie bierze bezpośredniej odpowiedzialności za 
efekt uzyskany przez Aplikatura na Placu Budowy. Wszystkie materiały mogą być stosowane jedynie przez przeszkolone i doświadczone brygady wykonawcze – zgodnie z zaleceniami aplikacyjno-kli-
matycznymi określonymi w Instrukcji Aplikacji Materiałów AMPUR. Wszystkie prezentowane informacje i zalecenia bazują na naszej najlepszej i bieżącej wiedzy oraz doświadczeniu. 
Bezpośrednio przed aplikacją Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenie stanu podłoża, warunków klimatycznych i jakości materiałów.
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub nie typowych zastosowań - należy konsultować problem z naszymi przedstawicielami.
Powyższy dokument traci ważność z chwilą ukazania się nowego wydania.
Data wydania: 01.01.2016 r./ wyd 2

Właściwości mieszaniny i proporcje poszczególnych składników

PRIMER PU 1K /50

Część Wygląd

Niskolepka, słomkowa ciecz o charakterysty-
cznym zapachu rozpuszczalników.

Ilość

1

Gęstość

0,950

Lepkość

25 mPas

PRIMER PU / 1K / 50
KARTA TECHNICZNA 

Materiał nanosić małymi porcjami i rozprowadzać tak aby unikać tworzenia kałuż.
Np. wlewać na posadzkę przy pomocy konewki, rozprowadzać po powierzchni przy pomocy gumowych ściągaczek (do wody) i 
wałków malarskich.. Po nałożeniu materiału podłoże powinno mieć matowo-wilogtny wygląd.
W razie szybkiego wchłonięcia materiału przez podłoże powyższą czynność należy powtórzyć.
Do szczelin dylatacyjnych aplikować przy pomocy odpowiednich pędzli mlarskich odpornych na rozpuszczalniki organiczne.

Zabrania się używać otwartego ognia w rejonie prowadznia prac z tym materiałem.


