IDROPRIMER yra vandens pagrindo bituminis gruntas, sudėtyje neturintis tirpiklių. Bekvapis ir nedegus.

Garantuota kokybė, atitinkanti
UNI ISO 9001:2008 ir
UNI ISO 14001:2004

Polyglass yra
“Green Building Council” narys

SPECIALŪS PRODUKTAI

IDROPRIMER

SPECIALŪS PRODUKTAI

PRODUKTO APRAŠYMAS
IDROPRIMER yra vandens pagrindo greitai džiūstantis bituminis gruntas.
Lyginant su įprastais bituminiais gruntais, IDROPRIMER yra bekvapis ir nedegus, nes jo sudėtyje nėra tirpiklių.
IDROPRIMER pasižymi ypač takia konsistencija ir puikiu sukibimu su visų tipų pagrindais.

KUR NAUDOTI
IDROPRIMER gruntas skirtas betoninių paviršių dulkių surišimui ir porėtumo sumažinimui prieš klojant prilydomas bitumines dangas, savalipes bitumines dangas arba skystas bitumines hidroizoliacines sistemas.
IDROPRIMER taip pat gali būti naudojamas kaip hidroizoliacinės sistemos pagrindas ant esamų bituminių membranų su
mineraliniu pabarstu.

KAIP NAUDOTI
Po sumaišymo produktas yra paruoštas naudojimui. Ant paviršiaus IDROPRIMER gali būti purškiamas arba tepamas teptuku arba voleliu. Paviršius turi būti visiškai sausas ir be jokių tepalų ar alyvų likučių.
Produktą naudokite esant aplinkos temperatūrai ne žemesnei kaip +5°C ir visais atvejais kai nėra kritulių ir užšalimo rizikos.
Produkto džiūvimo laikas priklauso nuo tepamo sluoksnio storio. Džiūvimo laikas gali pailgėti iki 8 valandų esant didelei
produkto išeigai, aukštam aplinkos drėgmės lygiui, žemai temperatūrai ar dengiant ant prastai įgeriančių paviršių.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
IŠVAIZDA

Skystis

Klampumas DIN 4 esant +20°C - EN ISO 2431

18’’ - 26’’

SPALVA

Ruda

DEGUMAS

Nedegus

PH esant +20°C

8 - 11

Džiūvimo laikas esant +20°C

4-6 valandos

Masė prie +20°C - EN ISO 2811-1

1,02 (±0,03) kg/l

Išeiga, priklausomai nuo pagrindo
Sandėliavimo trukmė originalioje
pakuotėje

200-300 gr/m2

Sausos kietosios masės kiekis prie 130°C EN
32 - 36%
ISO 3251

12 mėnesių

PAKUOTĖ, LAIKYMAS IR ĮRANKIŲ VALYMAS
Pakuotė

5, ir 20 l kibirai

Sandėliavimas

Sandėliuoti uždarose talpose sausoje patalpoje, saugant nuo UV spindulių 12 mėnesių.
Saugoti nuo užšalimo.

Įrankių valymas

Įrankiai valomi tirpikliais.

SAUGUMO INFORMACIJA
Žiūrėti Saugos Duomenų Lapą
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Šiame Techniniame Duomenų
lape pateikiamos iliustracijos,
skaičiai, informacija ir patarimai yra POLYGLASS S.p.A.
patirties rezultatas. Tačiau
POLYGLASS S.p.A. neprisiima
atsakomybės už galutinį rezultatą, gautą naudojantis šia informacija, bei atsakomybės dėl
galimų patentų pažeidimo ar
trečiųjų šalių teisių pažeidimų.
Dėl papildomos informacijos,
kreipkitės į mūsų techninę tarnybą arba ieškokite naujausios
techninio duomenų lapo versijos adresu www.polyglass.com

POLYGLASS SPA
Siekiant pagerinti produktą,
POLYGLASS S.p.A. pasilieka
teisę be išankstinio įspėjimo
keisti Techninį Duomenų Lapą.
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