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Peran Primer W
Fișa tehnică
Descrierea produsului:
Peran Primer W este un grund epoxidic bicomponent, care poate fi diluat cu apă.
Utilizări:
Peran Primer W este destinat pentru amorsarea suprafețelor din beton, oțel, materialelor ceramice și a
suprafețelor vopsite anterior cu rășini epoxidice.
Mediu și sănătate:
Peran Primer W nu conține solvenți și este practic inodor în timpul aplicării. Urmați corespunzător
Regulile de sănătate și securitate ocupațională aplicabile locației în care se desfășoară aplicația.
Pentru mai multe informații, consultați fișele tehnice de siguranță pentru componentele individuale.
Raportul de amestec:
1 parte de componenta A este amestecată cu 4 parți de component B, din greutate.
1 parte deccomponenta A este amestecată cu 3 parți de componenta B, din volum.
Produsul trebuie apoi diluat cu 15% apă, în greutate.
Notă: Odată diluat, nu adăugați cantități suplimentare de apă.
Se adaugă toată substanța de bază A la întăritorul B, apoi se adaugă apa.
Se amestecă cu un mixer electric cu viteză redusă și un dispozitiv elicoidal, având grijă să nu antreneze aer în
amestec.
Temperatura de aplicare:
Temperatura recomandată a substratului este de +15- +25 °C, dar nu mai mică de +10 °C.
Temperatura substratului trebuie să depășească "punctul de rouă" cu +3 °C în timpul aplicării și întăririi.
Aplicarea produsului:
Peran Primer W se aplică cu ajutorul unei raclete și / sau a unei role (trafalet).
Următorul strat poate fi aplicat atunci când produsul (primul strat) sa întărit.
Timpul de aplicare/Timp deschis:
Produsul gata preparat A+B trebuie utilizat timp de 60 de minute la o temperatură de +18 ° C.
La temperaturi mai mari timpul de aplicare este mai scurt.
Consumul de material:
Aprox. 0.25 kg/m 2, depinde de tipul de strat suport.Pe suportui neabsorbante consumul este redus,și invers.
Timpul de întărire: (+20°C)
Poate fi reacoperită suprafața dupa 3 ore.
Pietonabil după 3 ore.
Durată maximă de acoperire 24 de ore.
Nu acoperiți sau spălați în primele 16 ore de întărire.
Umiditatea relativă scăzută și buna ventilație sunt premise pentru atingerea timpului de uscare de mai sus.
Produsul este complet întărit după 2 zile.
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Culori:
Alb
Conținut corp solid:
Aprox. 60 %
Finisaj:
Mat
Densitate:
Componenta A aprox. 1.14 kg/l.
Componenta B aprox. 1.51 kg/l.
A+B
aprox. 1.42 kg/l.
Depozitare:
12 luni în ambalaje nedeschise la o temperatură de +40 °C.
Protejați de intemperii și de umezeală / contaminare.
Curățarea uneltelor:
Curățati cu săpun/detergent și apă caldă.
Ambalare:
Produsul este livrat A + B în următoarele ambalaje:
Set de
10 kg

(7.0 litri)

Baza A

Întăritorul B

2.0 kg

8.0 kg

Marcajul CE - consultați Declarația de performanță pentru detalii.
Orice practici sugerate sau specificații de instalare pentru sistemul compozit de pardoseală sau perete (spre deosebire de specificațiile de
performanță individuale ale produsului) incluse în această comunicare (sau orice altceva) de la Flowcrete UK Ltd constituie doar opțiuni
potențiale și nu constituie și nu înlocuiesc sfaturile profesionale în acest sens . Flowcrete UK Ltd recomandă ca orice client să caute
consultanță independentă de la un consultant calificat înainte de a lua orice decizie cu privire la proiectare, instalare sau altfel.
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