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Prezentare Generală

Fişă Tehnică
Date tehnice:
Vâscozitatea
pH
Greutate specifică
Culoare

Aderenţă superioară;
Aplicare usoară;
Uscare rapidă;
Material economic.

Întrebuinţări


Primer # 550 este o amorsă acrilică pe baza de apă,
folosită în special ca agent de legătură pentru tencuieli
pe baza de ciment, cum ar fi sistemele Thermo-Shield
pe polistiren extrudat sau expandat în aplicaţii de izolare
şi de finisare.



Primer # 550 facilitează legătura materialelor pe bază
de ciment şi pe alte substraturi compacte. Vă rugăm
contactaţi Serviciul tehnic Gemite RO.

Compoziţie şi materiale
 Primer # 550 este o amorsă performantă, având la bază
o emulsie modificată de tip acrilic, în combinaţie cu
aditivi ce oferă rezistenţă la mucegai şi durabilitate
mare.
Limitări:
A nu se aplica Primer # 550 când ploaia este iminentă.
Suprafaţa şi temperatura mediului ambiant în timpul şi la 24
de ore după aplicare nu trebuie să fie mai mică de 7o C sau
mai mare de 32o C. Betonul sau tencuiala trebuie să fie
maturate cel putin 10 zile înaintea aplicării.
Primer # 550 nu trebuie să îngheţe.
Primer # 550 nu este toxic şi nici inflamabil. În cazul
contactului cu pielea, dacă apar iritaţii, spălaţi imediat cu
apă şi săpun. Dacă iritaţia persistă, contactaţi medicul.
Produsul este periculos dacă este ingerat. În timpul aplicării,
păstraţi distanţa faţă de sursele de căldură intensă sau faţă de
flacăra deschisă. Folosiţi o ventilaţie adecvată.
NU LĂSAŢI MATERIALUL LA ÎNDEMÂNA
COPIILOR.
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL !
Ambalare:
Primer # 550 se furnizează în găleţi de 20 L. Materialul se
pachetează la 36 de găleţi pe un palet.
Acoperire:
Acoperirea specifică este de 18,6 – 20,4 m2/L. Cifrele sunt
date orientativ. Faceţi teste înainte de utilizare, pentru a
determina consumul specific de material.
Depozitare si transport:
Durata de viaţă este de 2 ani, dacă produsul este păstrat în
containerele originale sigilate. Depozitaţi la temperaturi de
peste 40 C. Feriţi produsul de îngheţ.
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300 cp
8.5
1.02 kg/L
alb laptos

Instalare:
Suprafaţa de acoperit trebuie să fie curată şi fără praf.
În cazul în care polistirenul a fost expus un timp îndelungat la
razele ultraviolete, vă rugăm contactaţi serviciul tehnic
Gemite RO pentru instrucţiuni.
Aplicare:
Pentru aplicare se pot folosi pensula, rola sau echipamente
airless convenţionale.
Curăţare:
Curăţaţi uneltele şi echipamentul imediat după folosire, cu
apă. Pentru instrumentele uscate, folosiţi MEK sau xylol.
Maturare:
Primer # 550 se va matura suficient în aer în 1 – 2 ore după
aplicare, în funcţie de temperatură şi umiditatea relativă.
Pe suprafaţă se va forma un film lipicios.
Aplicarea sistemelor Thermo-Shield se va face după 24 ore.
Întreţinere:
Nu este necesară.
Stocuri şi costuri:
Disponibil în întreaga lume. Contactaţi Gemite RO pentru
lista de preţuri.
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 de întrebuinţare a
produsului Primer #550, pentru asistenţă şi informaţii tehnice,
contactaţi Gemite RO.
Fraze S
S 2 a nu se lăsa la îndemâna copiilor
S 24 a se evita contactul cu pielea
S 25 a se evita contactul cu ochii
S 29 a nu se arunca la canalizare
S 46 în caz de înghițire, a se consulta imediat medicul
şi a i se arăta eticheta

