swisspor PRIMER

FIŞA TEHNICĂ

Descriere:
- swisspor PRIMER este o dispersie bituminoasă apoasă, uşor modificată cu cauciuc sintetic. Este utilizat pentru realizarea hidroizolatiilor
generale şi pentru reparatiile şi reconditionările straturilor acoperitoare (hidro)izolatoare ale acoperişurilor.
- swisspor PRIMER este ideal pentru climatul temperat European – membranele sunt foarte rezistente la fisuri sau crăpături provocate de înghet
(aşa cum apar la drumurile asfaltate).
- swisspor PRIMER formează membrane rezistente la apă, la conditiile atmosferice defavorabile, la acizi şi la baze în concentratie redusă. Datorită
proprietătilor tixotropice excelente, produsul aplicat în strat subtire nu curge de pe suprafetele verticale, chiar şi în cazul temperaturilor ridicate.
- swisspor PRIMER se poate folosi pe substraturi uscate sau umede şi aderă pe majoritatea materialelor suport uzuale utilizate în constructii.
Produsul poate fi combinat cu polistirenul extrudat şi sau expandat.

Aplicatii:
- Renovarea si pastrarea materialelor protectoare de acoperis realizate din carton bitumat, metal, placaje ceramice (tigla) etc.
- Materiale hidroizolante de acoperis pe substraturi/strat suport realizate dintr-un strat de carton bitumat, plasa/strat de armare/ranforsare,
membrane textile etc.
- Izolare hidrofobica a partilor de subsol ale cladirilor (de exemplu sub plăcile de la cota ±0,00 sau inferioare în subsoluri, garaje, parcaje
subterane, demisoluri, fundatii) dar şi pentru terasele circulabile/necirculabile, balcoane, logii şi alte suprafete exterioare tip terasă.
- Izolare hidrofobica a partilor situate sub cota ±0,00 la subsoluri, demisoluri şi alte zone/elemente îngropate partial sau total ale cladirilor (de.ex. la
fundatii)

Caracteristici tehnice:

Caracteristica

U.M.

Culoare
Temperatura de aplicare

(°C)

Grosimea stratului

mm

ore
kg/m2
kg/m2

Timp de uscare pentru un strat
Consum - amorsare / grunduire
Consum - hidroizolare
Nr. de straturi pentru amorsare / grunduire
Nr. de straturi pentru hidroizolare

Valoare
Neagra
+5°C ~ +30°C
~ 1mm
Pana la 6 ore
0.2 – 0.5 kg/m2 pentru 1 strat
0.8 – 1.2 kg/m2 pentru 1 strat
1 strat
2 – 4 straturi

Datele tehnice şi instrucŃiunile de aplicare sunt declarate în condiŃii standard de temperatură de +23ºC ± 2ºC şi umiditate de cca. 60%. Temperaturile mai scăzute
sau o umiditate mai ridicată pot mări timpul de întărire.

Beneficii:
- Se aplică şi lucrează pe suprafete uşor umezite şi uscate
- Nu curge de pe suprafete verticale
- Nu contine solventi

Instructiuni de aplicare:
Pregatirea suprafetei : Suprafetele nu trebuie să fie înghetate sau acoperite cu chiciură, brumă sau cu apă care bălteşte. Curătati praful,
asperitătile şi toti ceilalti contaminanti. Îndepărtati rugina de pe suprafetele metalice şi umpleti toate gaurile, golurile şi crăpăturile cu produse de
reparare specifice. Peretii fundatiilor (suprafetele rugoase sau absorbante) precum şi cele ale peretilor din beton susceptibile a fi expuse presiunii
apei (peretii şi elementele de constructii noi) să-şi atingă parametrii de rezistantă finali în exploatare.
Aplicare: Aplicati “la rece”. Amestecati foarte bine cu un mixer cu viteză de amestecare redusă. Utilizati suportul şi folositi pentru aplicare o
perie, o spatulă sau o pensulă. Stratul următor trebuie aplicat numai după cel precedent este întărit şi uscat complet. Straturile trebuie aplicate
succesiv perpendicular unul în raport cu celălalt.
Reparatiile straturilor acoperitoare (hidro)izolatoare ale acoperişurilor: aplicati cel putin 2 straturi. Pentru a prelungi durata de viată a
stratului hidroizolant este recomandat să împrăştiati/aplicati pe ultimul strat de material hidroizolator proaspăt aplicat, material de acoperire nisip.
Curătare: Curătati cu apă iar cănd este întărit curătati cu solventi organici.
Notă: A nu se utiliza la interiorul clădirilor.
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Transport si depozitare:
Durata de depozitare a produsului în ambalajul original, păstrat la temperaturi cuprinse între 5ºC şi +35 ºC într-un spatiu uscat este de 12 luni de
la data fabricatiei. Feriti produsul de înghet. Data de expirare este inscriptionată pe ambalaj.

Masuri de precautie
Luati măsurile de precautie obişnuite. Păstrati produsul departe de orice sură de foc sau scântei. S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor, S37 Purtati
mănuşi de protectie potrivite S46 Dacă este înghitit consultati un medic imediat şi prezentati-I eticheta ambalajului. Instructiuni depozitare deşeuri:
Resturile de produs, precum si ambalajele golite trebuie aruncate în locuri stabilite prin reglementările legale.
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