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DECK-PRIME 200
Grund pentru platforme de beton
Fișă tehnică

Prezentare Generală





Aderență excelentă
Uscare rapidă
Ușor de aplicat
Economic

Limite:
Deeck-Prime 200 nu este toxic, dar pielea poate fi sensibilă
la asfaltul cauciucat. Evitați contactul prelungit și repetat cu
pielea.
A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR!
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!

DESCRIEREA PRODUSULUI
Deck-Prime 200 este folosit ca strat inițial pentru toate
suprafețele structurilor de beton pe care urmează să se aplice
membranele Deck-Seal 100 sau 200. Deck-Prime 200 este
parte componentă integrală a sistemelor de impermeabilizare
Deck-Seal 100 și 200.
Compoziţie şi Materiale:
Deck-Prime 200 este o amorsă asfaltică, pe bază de solvent,
special formulată pentru a asigura o bună aderență inițială și
apoi o aderență permanentă excelentă pentru Deck-Seal 100
sau 200.

Culoare
Negru.
Pachetare
Deck-Prime 200 este livrat în bidoane de 19 L sau butoaie de
209 L.
Depozitare și transport
În recipiente închise, materialul are durata de valabilitate de 2
ani. Se depozitează la temperaturi de peste 4° C și sub 29° C.
Deck-Prime 200 nu este un material periculos pentru
transport. Trebuie ferit de condiții meteorologice
nefavorabile.
Randament
Suprafața aproximativă de acoperire este de 2,5-4,9 m2/L.
Culoare
Gri închis.
Date tehnice

-

DECK-PRIME 200

Proprietate
Greutate
Conținut de solide
Culoare
Timp de așteptare
Punct de aprindere
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Valoare
0,92 kg/L
65% din greutate
Neagră
4 ore la 24° C
39°

Aplicarea
Deck-Prime 200 poate fi aplicat prin pulverizare prin
explozie, cu ruloul sau peria. Vaporii degajați în timpul
aplicării pot fi nocivi. Purtați echipament de protecție
corespunzător. Folosiți un rulou greu cu material natural, de
exemplu, lână, pentru a evita deteriorarea. Aplicarea trebuie
să se limiteze la suprafața care urmează apoi să fie acoperită
în aceeași zi cu Deck-Seal 100 sau 200. Închideți recipientele
deschise, dacă nu le mai folosiți. Spălați uneltele cu alcool
mineral sau dizolvant de vopsea, la finalul fiecărei zile de
lucru.
Livrare și costuri
Contactați Gemite RO pentru detalii.
Garanţii:
Pentru produsele depozitate se acordă o garanţie de înlocuire
limitată, valabilă 12 luni. Pentru detalii contactaţi Gemite
RO.
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