AUGSTAS KVALITĀTES GRUNTS NEABSORBĒJOŠĀM PAMATNĒM

PRIEKŠROCĪBAS
•

Augstas kvalitātes, nesatur šķīdinātājus

•

Ietaupa laiku, ja izmanto ar epoksīda bāzes mitruma
bloķēšanas sistēmu

•

Uzlabo un nodrošina izlīdzinošo maisījumu un līmjavu stipru
saķeri ar neabsorbējošu pamatni

•

Vienkārša lietošana : uzklājams ar rullīti

•

Bez smaržas : var izmantot visdažādākajās vietās

Vecais nosaukums : PRIMATECH
30601077-7KG
30042880-20KG

LIETOŠANA
DESCRIPTION
Praimeris uz ūdens bāzes

TEHNISKIE RAKSTURLIELUMI
➢ Krāsa

Baltas krāsas krēmveidīgs
šķidrums

PIELIETOJUMS

-

Saskaņā ar tehnisko novērtējumu kombinācijā ar mitrumu
bloķējošo grunti HYTEC E336 XTREM.

-

Šādām blīvām pamatnēm pirms izlīdzinošo slāņu iestrādes :
•
•
•
•
•

Vecas flīzes
Slapji slīpētām betona pamatnēm bez virsmas cietinātāja
Daļēji elastīgās plastmasas flīzes
Vecas krāsas un sveķi
Vecas līmes atliekas

➢ Nožuvušas plēves izskats
➢ Blīvums (NF : T76.300)

Graudaina
1,4 ± 0,01 g/cm³

Laiks līdz izlīdzinošā
➢ maisījuma iestrādes sākumam* Pēc 2 stundām
Laiks līdz izlīdzinošā
➢ maisījuma iestrādes
pabeigšanai

24 stundu laikā

➢ Žūšanas laiks*

no 1 līdz 2 stundām

➢ Lietošanas
temperatūra

no + 5°C līdz + 30°C
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Lietošanai gatavs šķīdinātājus nesaturošs praimeris un saķeres
uzlabotājs ar divām lietošanas funkcijām :

* Šie laiku noteikti pie + 23° C un 50% relatīvā gaisa mitruma
saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem
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LIETOŠANA

PATĒRIŅŠ

PAMATNES SAGATAVOŠANA

Ne vairāk kā 80 līdz 120 g/m² uz blīvas pamatnes.

Jaunām pamatnēm jābūt plakanām, cietām, tīrām, bez putekļiem,
attaukotām, bez cementa piena un žūšanas palēninātāja saskaņā ar
DTU, CPT noteikumiem un spēkā esošajiem tehniskajiem noteikumiem.

UZGLABŠĀNA

Ja ir apsildāmās grīdas, pieprasiet apkures atslēgšanu. Nesāciet darbus
ātrāk kā 48 stundas pēc apkures izslēgšanas.
Ieklājot uz vecām flīzēm vai daļēji elastīgajām flīzēm tās var tikt
saglabātas tikai tad, ja vairāk nekā 90% virsmas būs ideāli
pielipušas un tā ir pirmā atjaunošana.
Jebkuras plaisas un deformācijas šuves var apstrādāt ar mūsu
RENO E742 STRUCTURE divkomponentu sveķiem + S409
smiltīm uz svaigiem sveķiem vai ar GRIP A936 XPRESS uz
sacietējušim šī produkta sveķiem.

Līdz 12 mēnešiem oriģinālajā, neatvērtā iepakojumā
temperatūrā no +5°C līdz +30°C. Sargāt no sala no sala.

TĪRĪŠANA
Instrumentus un svaigus GRIP A936 XPRESS traipus var notīrīt ar
ūdeni.

Pārbaudiet, vai pamatnes mitrums atbilst izvēlētā grīdas
seguma prasībām.
Cementa pamatnēm vai vecām flīzēm, kas pakļautas pieaugošam
mitrumam vai neatbilst pieļaujamajam mitruma daudzumam
pamatnē, saskaņā ar spēkā esošajiem tehniskajiem ieteikumiem
izmantojiet mūsu mitruma bloķētāju HYTEC E336 XTREM + GRIP
A936 XPRESS.

IEPAKOJUMS

Kods

Svītrkods

Iepakojums

Paletē

30615707

3549212484866

7 kg

64

30615708

3549212484873

20 kg

32

Neatkarīgi no pametnes veida pēc tās sagatavošanas
kārtīgi notīriet to ar putekļusūcēju.
SAGATAVOŠANA UN PĀRBAUDES

PAMATNE

JAUNA PAMATNE

Betona plātne
BAP
pašizlīdzinošais
klons
Apsildāmas
grīdas
un/vai
dzesējamas +
PRE

Cementa piena noņemšana

Pārbaudiet, vai zemgrīdas apkure ir izslēga

RENOVĒJAMA PAMATNE

Flizes
Daļēji elastīgās
flīzes bez
azbesta
Akrila līmes
atliekas

Tīrīšana ar ūdeni un mazgāšanas sodu, kam seko skalošana ar tīru ūdeni

Pilnībā notīrīt

Bitumena līmes
atliekas bez
azbesta

Noņemiet atliekas > 0,5 mm biezumā vai pilnībā

Grīdas krāsa

Slīpēšana raupjas virsmas izveidošanai, pēc tam tīrīšana tāpat flīžu virsmai

Grīdas sveķi

Slīpēšana vai apstrāde ar smilšu strūklu, pēc tam tīrīšana tāpat flīžu virsmai

LIETOŠANA
Ar 6 mm īsspalvaino rullīti uzklājiet grunti vienmērīgi pa visu virsmu.

DROŠĪBA
Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet drošības datu lapu
https://bostiksds.thewercs.com/ datubāzē vai nosūtiet mums
pieprasījumu uz e-pastu TECHNIQUE-PRO@bostik.com

Atstājiet nožūt apmēram 2 stundas 20°C temperatūrā. Pirms izlīdzinošā
maisījuma vai līmjavas uzklāšanas praimerim jābūt pilnīgi caurspīdīgam.

PIEZĪMES
Uzklājot pārāk daudz praimera, žāvēšanas laiks pagarinās par vairākām
stundām.
Nelietot uz porainas pamatnes.

Lietošanas ieteikumi ir izstrādāti balstoties uz standartiem kas būtu
obligāti jāievēro (vai pēc kuriem jāvadās). Tomēr, ja tā ir pirmā
lietošanas reize vai materiāls tiek izmantots īpašā vidē un vietā,
ieteicams veikt iepriekšējus testus (vai arī tie noteikti jāveic). Ieteicams
ievērot piesardzības pasākumus, kas uzskaitīti mūsu drošības datu
lapās.
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Pēc uzklāšanas un žāvēšanas tas jānosedz ar izlīdzinošā maisījumu vai
līmjavu vēlākais 24 stundu laikā.

BOSTIK HOTLINE
Smart Help +371 26622366

Bostik SA,
420 rue d’Estienne d’Orves,
92700 COLOMBES, France, www.bostik.com

Izplatītājs Latvijā: “Grīdas Segumu Centrs”
Dēļu iela 8, Rīga, LV 1004
Tel.: +371 26622366, e-Mail: gsc@gsc.lv, www.gsc.lv
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