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Fibre-Prime
Primer pentru oţel, inhibitor de coroziune,
adeziv general
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PREZENTARE GENERALĂ

FIŞĂ TEHNICĂ

Material foarte economic;
Protejează de rugină oţelul-beton;
Are efect de protecţie anodică şi catodică;
Reduce efectul de ricoşare la torcretare;
Se aplică uşor pe suprafeţele de deasupra capului;
Durabil şi rezistent;
Aderenţă superioară;
Rezistă la crăpături;
Rezistenţă excelentă la îngheţ/dezgheţ;
Conţinut scăzut de compuși organici volatili;
Nu este toxic;
Usor de aplicat.

Fibre-Prime asigură o suprafaţă excelent profilată,
permiţând o aplicare uşoară a mortarului pe suprafeţele
verticale sau deasupra capului.
Întrebuinţări:
Grund anti-rugină pentru oţelul armat din beton.
Excelent adeziv pentru betoane, mortare, piatră, metale
feroase sau neferoase şi materiale plastice.
Aderă perfect, inclusiv pe suprafeţe contaminate cu
grăsimi.
Compoziţie şi materiale:
Fibre-Prime este un material bicomponent, compus dintr-o
componentă uscată A şi o componentă lichidă B.
Fibre-Prime conţine componente active migratoare pentru
inhibarea coroziunii, pentru protecţia anodică şi catodică.

Limitări:
Nu aplicaţi Fibre-Prime când temperatura este mai scăzută
de 40 C timp de 24 de ore sau când este posibil să plouă.
Consultaţi producătorul pentru aplicări pe suprafeţe de oţel
deja tratate.
Fibre-Prime nu este toxic şi nu este inflamabil.
Se recomandă folosirea unor mănuşi de cauciuc.
Evitaţi contactul cu pielea. În caz de contact, spălaţi imediat
cu apă. Consultaţi un doctor dacă apar iritaţii.
NU LĂSAŢI MATERIALUL LA ÎNDEMÂNA
COPIILOR!
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!
Culoare:
Gri închis.
Pachetare:
Fibre-Prime este un material bicomponent.
Componenta A este ambalată în saci de 9 Kg, iar
componenta lichidă B este ambalată în bidoane de plastic
de 2,3 litri.
Acoperire:
O unitate de Fibre-Prime generează 5,5 l de produs și
acoperă în aplicațiile tipice aprox. 2,6 mp. sau 110 metri
liniari de oțel, cu diametrul de Ф 15 mm, aplicat în două
straturi.
Depozitare şi transport:
Când este depozitat pe paleţi într-o zonă uscată şi
răcoroasă, durata de viaţă a componentei A este de 12 luni.
Componenta B trebuie ferită de îngheţ.
Date Tehnice:
Rezistenţă la compresiune
Aderenţă pe oţel
Rezistenţă la îngheţ/dezgheţ
Rezistenţă la penetrarea clorurilor

30,0 Mpa
3,5 Mpa
0% pierdere
430 – 520 Coulombs

Instalare:
Ghidul curent de specificaţii tehnice şi instrucţiuni de
aplicare conţine toate informaţiile suplimentare specifice
fiecărei aplicaţii şi trebuie consultat.
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Pregătirea suprafeţei:
Îndepărtaţi rugina, unsoarea, praful şi mizeria prin sablare
sau frecare cu perii de sârmă.
Amestecare:
Puneţi componenta B într-un recipient curat. Adăugaţi
componenta uscată A în timp ce amestecaţi, folosind
un mixer (400-600 rpm) până obţineţi un amestec
uniform. Aşteptaţi 3-5 minute, apoi reamestecaţi.
Amestecaţi doar cantitatea de material ce poate fi aplicată
în 45 de minute. Aruncaţi materialul care nu a fost folosit
într-un interval de 50 de minute.
Aplicare:
Aplicaţi un strat subţire de Fibre-Prime prin periere pe
suprafaţa de oţel. Lăsaţi să se usuce 10-15 minute si aplicaţi
cel de-al doilea strat. Aplicaţi minim 2 straturi.
Mortarul trebuie aplicat într-un interval de 24 de ore.
Maturare:
Prin uscare cu aer.

Pentru componenta pulverulentă
Fraze R
R 38
iritant pentru piele
R 41
risc de leziuni oculare grave
Fraze S
S 2
S 22
S 24
S 25
S 26
S 27
S 36
S 37
S 39
S 38
S 46

Stocuri si costuri:
Disponibil în întreaga lume. Contactaţi Gemite RO
pentru lista de preţuri.

a nu se lãsa la îndemâna copiilor
a nu inspira praful
a se evita contactul cu pielea
a se evita contactul cu ochii
în cazul contactului cu ochii se spalã imediat cu
multã apã si se consultã un medic
a se scoate imediat orice îmbrãcãminte murdarã
sau stropitã
a se purta echipamentul de protectie
corespunzãtor
a se purta mănuşi corespunzãtoare
a se purta mascã de protectie a ochilor şi a feţei
în cazul unei ventilaţii insuficiente a se purta
echipament respirator corespunzãtor
în caz de înghitire a se consulta imediat medicul şi
a i se arãta eticheta

Xi - iritant

Întreţinere:
Nu necesită.
Garanţii :
Pentru produsele depozitate se acordă o garanţie de
înlocuire limitată, valabilă 12 luni. Pentru detalii contactaţi
Gemite RO.

ES : 266-043-4
ciment Portland

Serviciul tehnic:
Pentru recomandări tehnice de aplicare şi întrebuinţare a
produsului Fibre Prime, pentru asistenţă şi
informaţii tehnice, contactaţi Gemite RO.

Pentru componenta lichidă
Fraze S
S 2
S 24
S 25
S 29
S 46
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a nu se lãsa la îndemâna copiilor
a se evita contactul cu pielea
a se evita contactul cu ochii
a nu se arunca la canalizare
în caz de înghitire a se consulta imediat medicul şi
a i se arãta eticheta

