
WB PRIMER - Grunt pod hydroizolacje oraz kleje do płytek.    
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU:

Wodorozcieńczalny preparat na bazie żywic polimerowych. Doskonale wzmacnia podłoże i zabezpiecza przed wilgocią. Do stosowania         
w systemie Water Block jako grunt pod hydroizolacje oraz kleje do płytek. Można go stosować jako środek hydrofobizujący. Po wyschnięciu 
tworzy przeźroczystą, bezbarwną powłokę o dużej przyczepności, która charakteryzuje się wysoką elastyczności, przepuszczalnością pary 
wodnej, jest niepalny. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

• wzmacnia powierzchniowo gruntowane podłoża,
• ułatwia aplikację kolejnych warstw,
• ogranicza chłonność podłoża,
• poprawia przyczepność,
• wiąże podłoża niestabilne. 

I. ZASTOSOWANIE:

II. WŁAŚCIWOŚCI:

III. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

IV. PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Powierzchnie gruntowane WB PRIMER muszą być suche, nośne i wolne od substancji zmniejszających przyczepność takich jak: 
tłuszczów, bitumów, pyłów, itp.

Produkt gotowy do użycia bezpośrednio po otwarciu. 

V. SPOSÓB UŻYCIA:

Można nakładać wałkiem lub pędzlem. Podłoża bardzo chłonne należy pomalować jeszcze raz po wyschnięciu poprzedniej warstwy. 
Użytkowanie pomalowanego podłoża należy rozpocząć po jego całkowitym wyschnięciu, które może trwać do 24 godzin od nałożenia,   
w zależności od temperatury otoczenia.

VI. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
WB Primer należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze dodatniej ale nie przekraczającej 25  °C.
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VII. INFORMACJE DODATKOWE:

Baza:                         wodna dyspersja żywic syntetycznych.
Temp. stosowania:     od +5 do +25 °C
Czas składowania:   12 miesiący w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.
Opakowanie:             małe opakowanie: 2l, duże opakowanie 5l. 
Wydajność:               0,1 do 0,5 l/m2  w zależności od równości i nasiąkliwości podłoża. 

Karta techniczna produktu bazuje na wieloletnim doświadczeniu i została stworzona z najlepszej woli, nie jest prawnie wiążąca i nie jest 
ofertą w rozumieniu prawa ani gwarancją wynikającą z zamówienia lub umowy sprzedaży. W karcie zawarto określone, ograniczone             
informacje, rezygnując z danych, które dla fachowców są oczywiste. Niezależnie od powyższych zaleceń Wykonawca zobowiązany jest        
do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. W momencie wydania 
nowego opracowania tej karty technicznej, poprzednia wersja traci swoją ważność.
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