RASINA PRYMER PUB 77
PRYMER PUB 77 ESTE UN PRODUS MONOCOMPONENT si o solutie special creata pentru a consolida
sapele si a crea un strat hidroizolant.Este excelent pentru aderenta adezivilor pe sape anhidrite.
¤ Intrebuintare :
anti-praf, bariera de vapori .
Este rezistent la presiunea hidrostatică inversă conform legii UNI 8298 partea 8.

Este ideal pentru consolidarea pardoselilor din lemn vechi.
¤ Caracteristici :
Raportul dintre componente mono-component

Temperatura de aplicare +10°C ÷ +25°C
Instrument de aplicare : rola /pensula (se poate subtia daca este necesar cu diluant DMC50
Acoperire 300-600 g/m² in functie de stratul suport
Termen de valabilitate 1 an (1)
Ambalare 12,5 L
Cratare unelte : DILUENTE DNE 1
¤ Cum se foloseste :
Bariera de vapori
Se curăță sapa care urmează să fie tratata prin eliminarea în totalitate a oricarei urme de
pete de ulei, grăsime, ceară sau vopsea. Aplicati primul strat de PRYMER PUB 77 diluat cu
30% DMC diluant 50. După 4 ore, se aplică al 2-lea strat de PUB PRYMER 77 diluat cu 20%
DMC 50. După 24 de ore, se aplică al 3-lea strat de PRYMER PUB 77 diluat cu 10% din
diluant DMC 50 sau pur în funcție de porozitatea stratului suport. Următoarea stabilire a
podelei de lemn trebuie să se facă numai cu Adesiver 501 EP, SIGOL RE, Adesiver
HERCULES, Adesiver 327 PU, Adesiver ELASTIC, UNISIL (cel puțin 24 de ore după ultima
aplicare a PRYMER PUB 77), atunci când nu mai miroase PRYMER PUB 77 .
Restaurare de sape friabile
Se va aplica numai un singur strat de PRYMER PUB 77 diluat cu 30% -50% din DMC 50 mai subțire. În cazul
de diluare la 50%, iar pe substraturi foarte poroase, lipirea parchetului se poate face, de asemenea, cu ajutorul
adezivilor ai liniei PARKETTKOLL (vezi datele tehnice). Se slefuieste sapa cu disc abraziv de
granulatie16/24/36 pana se obtine o pulbere alba , se aspira si apoi se aplica Prymer Pub 77 diluat 30 # cu
DMC50 .
Timpul dintre reaplicarile straturilor trebuie sa fie de 2-6 ore.

