POLYPRIMER yra bituminis gruntas, pagamintas oksiduoto bitumo ir greitai
džiūstančių techninių tirpiklių pagrindu.

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

Polyglass yra
“Green Building Council” narys

SPECIALŪS PRODUKTAI

POLYPRIMER

SPECIALŪS PRODUKTAI

PRODUKTO APRAŠYMAS
POLYPRIMER yra bituminis gruntas, pagamintas oksiduoto bitumo ir greitai džiūstančių techninių tirpiklių pagrindu.

KUR NAUDOTI
Tai puikus gruntas, skirtas betoninių paviršių dulkių surišimui ir porėtumo sumažinimui prieš klojant prilydomas bitumines dangas arba savalipes bitumines dangas. Greitas grunto džiūvimas suformuoja apsauginę plėvelę ant pagrindo paviršiaus. Gruntas
taip pat pasižymi puikia skvarba į pagrindą.

KAIP NAUDOTI
Pašalinkite visas šiukšles, dulkes ir kitas medžiagas nuo apdorojamo paviršiaus. Naudojant šį gruntą, paviršius turi būti
visiškai sausas. Produktas yra paruoštas naudojimui. Ant paviršiaus POLYPRIMER gali būti purškiamas arba tepamas teptuku arba voleliu. Jeigu ketinama kloti prilydomas membranas, šį gruntą galima naudoti tiktai ant visiškai sausų paviršių.
Jeigu pagrindas šlapias, reikia naudoti specialų bituminį gruntą, skirtą drėgniems paviršiams. Džiūvimo laikas priklauso
nuo paviršiaus porėtumo, dengiamo sluoksnio storio, paviršiaus ir aplinkos temperatūros. Produktas turi būti naudojamas
atviruose plotuose arba gerai vėdinamose patalpose. Produktą naudojantis personalas turi naudotis visomis saugos duomenų lape aprašytomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Padengtas gruntas paprastai išdžiūna per 2-4 valandas nuo
jo įrengimo. Džiūvimo laikas gali pailgėti žemesnėse temperatūrose ir ant prastai įgeriančių paviršių. Prieš klojant bitumines membranas įsitikinkite, jog visi grunto sudėtyje esantys tirpikliai išgaravo. Gyvenamųjų patalpų konstrukcijoms, taip
pat stogams virš gyvenamųjų patalpų, rekomenduojama naudoti vandens pagrindo bituminį gruntą Idroprimer.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
IŠVAIZDA

Skystis

Žemiausia naudojimo temperatūra

+5 °C

SPALVA

Juoda
Neutralus

Klampumas DIN 4 esant +20°C EN ISO 2431

12 -1 5’’

PH ESANT +20°C
MASĖ PRIE +20°C - EN ISO 2811-1

0,93 (±0,03) Kg/l

Pliūpsnio temperatūra uždarame
kibire

<23 °C

38 - 42%

Degumas

>200 °C

Džiūvimo laikas esant +20°C

2-4 valandos

Išeiga, priklausomai nuo pagrindo

200 - 350 gr/m2

Sandėliavimo trukmė originalioje
pakuotėje

24 mėnesiai

SAUSOS KIETOSIOS MASĖS KIEKIS
PRIE 130°C EN ISO 3251
OKSIDUOTO BITUMO TRUPĖJIMO
TEMPERATŪRA PAGAL FRASSĄ

-10 °C

BITUMO MINKŠTĖJIMO TEMPERATŪRA

90 - 100 °C

SKVARBA ESANT +25°C

10 - 20 dmm

PAKUOTĖ, LAIKYMAS IR ĮRANKIŲ VALYMAS
Pakuotė

5, 10, 20 ir 200 l kibirai

Sandėliavimas

Sandėliuoti uždarose talpose sausoje patalpoje, saugant nuo UV spindulių 24 mėnesius

Įrankių valymas

Įrankiai valomi tirpikliais.

SAUGUMO INFORMACIJA

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
Siekiant pagerinti produktą,
POLYGLASS S.p.A. pasilieka
teisę be išankstinio įspėjimo
keisti Techninį Duomenų Lapą.
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PRODUKTAS SKIRTAS NAUDOTI PROFESIONALAMS

POLYPRIMER yra labai degus. Rekomenduojama produktą laikyti toliau nuo atviros ugnies ir žiežirbų šaltinių. Dirbant su produktu draudžiama rūkyti,
rekomenduojama vengti statinio krūvio akumuliacijos, dirbti tik gerai vėdinamose patalpose. Įkvėpus produkto, jo garai gali pažeisti plaučius ir kvėpavimo takus. Esant sąlyčiui su oda ar akimis, taip pat jo prarijus, gali sukelti dirginančią reakciją. Gali sukelti pykinimą ir galvos svaigimą. Produktą
naudojantis personalas turi naudotis visomis saugos duomenų lape aprašytomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis (pirštinės, apsauginiai akiniai
ir t.t.). Įvykus kontaktui su akimis, nedelsdami praplaukite jas gausiu kiekiu tekančio vandens ir kreipkitės į gydytoją. Esant prastai vėdinamoms
patalpomis, rekomenduojama dėvėti apsauginę kaukę su anglies filtrais. Venkite produkto naudojimo nėščių moterų aplinkoje. POLYPRIMER taip pat
žalingas vandens organizmams, todėl produktą gaima utilizuoti tik specialiose tam skirtose vietose.
Dėl pilnos produkto naudojimo informacijos rekomenduojama žiūrėti naujausią produkto Saugos Duomenų Lapo versiją.
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