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Flex-Top RDM 100 Primer
Primer poliuretanic

Prezentare Generală

Fişă tehnică
Acoperire:
Acoperirea specifică este de 5.1 – 12.2 m2/L, în funcţie de
porozitatea şi profilul suprafeţei.

Sistem monocomponent;
Amorsă de tip poliuretan-aromat;
Sensibilitate scăzută la umezeala din substrat;
Pentru uz exterior;
Aderenţă superioară;
Toxicitate scăzută, produs ecologic;
Aplicabil pe suprafeţe orizontale şi verticale;
Rezistent la formarea de mucegai şi ciuperci;
Aplicabil prin pulverizare sau cu role şi pensule.

Depozitare si transport:
Flex–TOP RDM 100 Primer are o valabilitate de 12 luni
atunci când este depozitat în containerele originale,
nedeschise, pe paleți, într-un spaţiu uscat şi răcoros, la o
temperatură de peste 0o C.

Întrebuinţări
Flex–TOP RDM 100 Primer este folosit ca amorsă pentru
Flex–TOP RDM 200.
Compoziţie şi materiale
Flex–TOP RDM 100 Primer este un primer poliuretanic,
aromatic, ce se maturează în aer.
Limitări:
Temperatura aerului şi substratului trebuie să fie peste -4o
C, iar temperatura mediului ambiental trebuie să fie peste
cea a punctului de rouă. Substratul nu trebuie să fie
îngheţat. Nu există limitări superioare ale umidităţii
relative, dar pe suprafaţă nu trebuie să existe apă. Limita
inferioară a umidităţii relative este de 20 %.
Evitaţi contactul cu pielea şi ochii, în special în momentul
amestecării celor două componente. Poate provoca iritarea
pielii şi a plămânilor. În cazul contactului cu pielea, curăţaţi
cu o cârpă şi apoi cu săpun şi apă. Apelaţi la un doctor dacă
iritaţia persistă. În cazul contactului cu ochii, clătiţi cu apă
timp de cel puţin 15 minute.
Produsul este tratat ca un combustibil în stare lichidă. Nu
folosiţi produsul în apropierea unei flăcări deschise sau pe
o suprafaţă fierbinte şi nu fumaţi în timpul aplicării.

Date tehnice:
Clasă I de combustie
Toxicitate
netoxic
Timp de uscare la atingere la 20o C
1 – 2 ore
Timp de reacoperire la 20o C
4 – 6 ore
Greutate specifică
0,95 g/cm3
Solide raportate le volum
54 %
Solide raportate la masă
60 %
Ecart de temperatură
- 50o C la + 80o C
Expunere la temperatură, regim continu150o C
regim scurt 200o C – 250o C
VOC
576 g/l
Temperatura de autoaprindere
40,5o C
Instalare:
Ghidul curent de instrucţiuni de aplicare şi de specificaţii
conţine toate informaţiile necesare pentru fiecare tip de
aplicaţie, iar acestea trebuie respectate.
Consultaţi serviciul tehnic Gemite RO înaintea începerii
unui proiect, pentru asigurarea pregătirii corespunzătoare a
suprafeţelor şi pentru o aplicare corespunzătoare.
Pregătirea suprafeţelor:
Suprafaţa trebuie să fie curată, fără urme de ulei, grăsimi,
rugină, praf şi murdărie. Îndepărtaţi toate materialele ce ar
putea afecta aderenţa la substrat prin sablare uscată sau
umedă, sau prin spălare cu apă sub presiune.

A se folosi numai în spaţii bine ventilate. Evitaţi inhalarea
vaporilor. Purtaţi echipamente de protecţie ce includ
mănuşi, măşti, ochelari, în special atunci când munciţi la
înălţimi deasupra capului. În cazul inhalării, mutaţi
persoana afectată la aer curat şi cereţi asistenţă medicală. În
cazul ingerării, nu administraţi vomitive.

Reparaţi suprafaţa, dacă este necesar, folosind Gem-Plast
TC pentru grosimi mai mici de 6 mm, sau cu Fibre-Patch
OV pentru grosimi mai mari de 6 mm.

NU LĂSAŢI MATERIALUL LA
ÎNDEMÂNA COPIILOR.
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL !

Substratul de beton trebuie să fie uscat înainte de aplicarea
amorsei.

Culoare:
Transparent (în cazul expunerii la razele ultraviolete, va
avea nuanţa chihlimbarului).

Aplicare:
Flex–TOP RDM 100 Primer se poate aplica cu pensula,
cu rola sau prin pulverizare. Aplicarea prin pulverizare se
face cu sisteme airless şi necesită un aplicator
experimentat.

Ambalare:
Flex–TOP RDM 100 Primer este furnizat în găleţi de
19 L.
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Toate golurile din suprafaţă trebuie umplute şi netezite
înaintea aplicării de Flex–TOP RDM 100 Primer.

Aplicarea de Flex–Top RDM 200:
După 4-6 ore de la aplicarea primer-ului, se poate aplica
stratul de Flex–Top RDM 200.

Curăţarea:
Curăţaţi uneltele şi echipamentul imediat după folosire, cu
toluen, xylen sau MEK.
Stocuri şi costuri:
Disponibil în întreaga lume. Contactaţi Gemite RO pentru
lista de preţuri.
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Garanţii:
Pentru produsele depozitate se acordă o garanţie de
înlocuire limitată, valabilă 12 luni. Pentru detalii, contactaţi
Gemite RO.
Serviciul tehnic:
Pentru recomandări tehnice de aplicare şi întrebuinţare a
produsului Flex–TOP RDM 100 Primer, pentru asistenţă
şi informaţii tehnice, contactaţi Gemite RO.

