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Bostik PRIMATECH
PAMATNES SAGATAVOŠANA / GRUNTIS
Universāls, augstas kvalitātes, lietošanai gatavs, šķīdinātājus nesaturošs
praimeris un saķeres uzlabotājs
PIELIETOJUMS
PRIMATECH ir lietošanai gatavs šķīdinātājus nesaturošs praimeris un
saķeres uzlabotājs, kas veido kvalitatīvu saķeri starp pašizlīdzinošo
maisījumu un tādām pamatnēm kā betona plātes, mehāniski pulēts betons,
esošās keramiskās flīzes, daļēji elastīgās un vinila-azbesta grīdas flīzes
(kvarca-vinila flīzes), kā arī pamatnēm ar vecu līmju paliekām vai esošu
pamatnes krāsojumu. To var lietot arī ar industriālo pašizlīdzinošo
maisījumu. Izmantojams iekštelpās.
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Augstas kvalitātes, šķīdinātājus nesaturošs
Nodrošina stingru saķeri starp blīvām, neuzsūcošām pamatnēm un pašizlīdzinošo maisījumu
Ietaupa laiku, ja izmanto ar epoksīda bāzes mitruma bloķēšanas sistēmu
Uzlabo un nodrošina izlīdzinošo maisījumu stipru saķeri ar pamatni
Darbojas kā saķeres uzlabotājs uz dažāda tipa pamatnēm
Viegli uzklājams ar rullīti
Bez smaržas: var izmantot visdažādākajās vietās
Pieejams FDE&S

RAKSTURĪGĀKĀS FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS
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Grunts tips: ūdens bāzes sintētisko sveķu šķīdums
Krāsa: balta
Nožuvušas plēvītes krāsa: caurspīdīga
Plēvītes izskats : graudaina
Blīvums (NF: T76.300): apm. 1.4± 0.01 g/cm³
Nav pašuzliesmojoša
Laiks starp grunts uzklāšanu un izlīdzinošā vai pašizlīdzinošā maisījuma iestrādi: līdz 24 stundām
Žūšanas laiks: apm. 60 minūtes absorbējošām pamatnēm; 2 stundas blīvām pamatnēm (atkarībā no temperatūras,
relatīvā mitruma un pamatnes porainības)
Darba temperatūra : Ieteicams starp +8°C un +30°C. Materiāla un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par
+10°C

LIETOŠANA
SAGATAVOŠANA
Pamatnei jābūt sagatavotai atbilstoši būvnormatīviem. Grīdas pamatnei jābūt veselai, nebojātai, ar atbilstošu
stiepes un spiedes stiprību, bez cementa piena veidotas virskārtas, bez plaisām un strukturāliem defektiem, tīrai
no putekļiem, taukiem, žūšanas palēninātājiem, praimeriem vai jebkuriem citiem traucēkļiem, kas varētu
ietekmēt pienācīgu saķeri. Līmes paliekas, kuras ir cietas, stingras un ūdenī nešķīstošas, cik vien tas iespējams
mehāniski jānotīra.
Mīkstu un vāju līmju atlikumi, krāsu un ģipša atliekas būtu pilnībā jānotīra.
Ja pamatnes mitrums pārsniedz 3%, tad izmantojiet mitruma bloķētāju EPONAL 336.
LIETOŠANA
Atkarībā no grīdas pamatnes grunts uzklāšanu var veikt ar lakošanai paredzētu rullīti, kura plūksnas garums ir 8
mm.

Blīvas, neuzsūcošas pamatnes
Uzklājiet grunti vienmērīgi plānā slānī (patēriņš : apm. 100 g/m²). Neklājiet grunti pārmērīgi daudz un
izvairieties no peļķu veidošanās. Ļaujiet žūt apm. 120 minūtes pirms uzsāksiet izlīdzinošo vai pašizlīdzinošā
maisījuma iestrādi. Izlīdzinošie un pašizlīdzinošie maisījumi jāiestrādā 24 stundu laikā pēc grunts uzklāšanas.

Esošās keramiskās flīzes
Pārbaudiet flīžu saķeri ar pamatni un mitruma daudzumu pamatnē zem flīzēm. Atlekušās flīzes nepieciešams
atkārtoti pielīmēt. Noslīpējiet flīzes un pēc tam nomazgājiet ar sārmainu mazgāšanas līdzekli. Rūpīgi noskalojiet
un ļaujiet nožūt pirms PRIMATECH uzklāšanas. Patēriņš : 100 g/m².
Esošās kvarca-vinila flīzes
Ja kvarca-vinila flīzes ir labi pielīmētas un tās var atstāt nedemontētas, pēc rūpīgas to tīrīšanas, mazgāšanas un
žāvēšanas uzklājiet PRIMATECH un ļaujiet tam nožūt pirms pašizlīdzinošā maisījuma iestrādes. Patēriņš : no
80 līdz 100 g/m².
Vecas akrila, spirta vai bitumena bāzes līmju
Cik vien tas ir iespējams nokasiet vecās līmes atliekas. Pēc tam var uzklāt grunti. Patēriņš : 100 g/m²
Vecs grīdas krāsojums
Pārbaudiet krāsas saķeri ar pamatni, pēc tam noslīpējiet pilnīgi visu virsmu, nomazgājiet, attaukojiet, noskalojiet
un ļaujiet pilnībā nožūt. Patēriņš : 100 g/m²
Kombinācijā ar mitruma bloķētāju Eponal 336
PRIMATECH var uzklāt pēc epoksīda sacietēšanas - maksimums pēc 24 līdz 48 stundām. Ļaujiet PRIMATECH
žūt vismaz 2 stundas pirms pašizlīdzinošā maisījuma iestrādes. Patēriņš : 100 g/m²
PIEZĪMES
- Zemgrīdas apkures sistēmām jāatbilst esošajiem būvnormatīviem. Izslēdziet apkuri 48 stundas pirms darbu
uzsākšanas. Apkure jāieregulē līdz tās darba temperatūrai pakāpeniski, ne ātrāk kā 48 stundas pēc grīdas
seguma ieklāšanas. Darbus neveikt, ja darbojas zemgrīdas apkure.
- Žūšanas laiks vienmēr jāievēro visos gadījumos.
Tīrīšana
Tīriet instrumentus un svaigus traipus ar ūdeni.

PATĒRIŅŠ
Apm. 90-100 g/m² vienam slānim atkarībā no pamatnes tipa.

GLABĀŠANAS LAIKS
Līdz 12 mēnešiem oriģinālā, neatvērtā traukā pie temperatūras no +5°C līdz +30°. Salnoturība līdz -5°C.

IEPAKOJUMS
Kods

Iepakojums

Daudzums

Svītrkods

601077

7 kg Plastmasa spainis

1

3549212464608

042880

20 kg Plastmasas spainis

1

3549210032205

DROŠĪBA

SVARĪGI: pirms uzsākt jebkādu darbu, kas saistīts ar PRIMATECH
izmantošanu, darbu veicējiem rūpīgi jāiepazīstas ar atsevišķu produkta
drošības datu lapu. Lietošanas laikā ievērojiet higiēnas prasības. Izvairieties no
produkta nokļūšanas acīs vai uz ādas. Sargāt no bērniem un dzīvniekiem.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, iepazīstieties ar drošības datu lapu www.quickfds.com, vai lūdziet mums nosūtīt kopiju pa faksu.

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 specifikācijas
lapās.
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