VODOVZDORNÁ ÚPRAVA PODKLADŮ

PRIMER PRO ADEPROOF VISTA

PRIMER PRO
ADEPROOF
VISTA
Penetrace na staré bitumenové podklady před nanesením
tekuté membrány ADEPROOF VISTA.

Technické charakteristiky
PRIMER pro ADEPROOF VISTA zlepšuje přilnavost tekutých elastických membrán na staré stávající bitumenové podklady.
Je to zároveň impregnace na bázi syntetických pryskyřic v rozpouštědle s vysokou penetrační schopností, připravená
k okamžitému použití.

Oblasti použití
Používá se na staré bitumenové izolace jako kotvící primer před aplikací výrobku ADEPROOF VISTA.
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Důležitá upozornění













nepoužívejte při teplotách nižších než +5°C nebo v případě, kdy hrozí déšť
nepoužívejte PRIMER pro ADEPROOF VISTA na mokrý podklad nebo tam, kde vzlíná vlhkost
nepoužívejte na zaprášené nebo nesoudržné podklady
nepoužívejte na bitumenové podklady, ze kterých se uvolňují oleje nebo změkčovadla
nepoužívejte na bitumenové podklady sypané pískem nebo mastkem
neřeďte PRIMER pro ADEPROOF VISTA, výrobek je připraven pro přímé použití
PRIMER pro ADEPROOF VISTA je hořlavý, doporučujeme dodržovat bezpečnou vzdálenost od ohně a jisker, při
práci nekuřte, snažte se nezpůsobit akumulaci elektrostatického napětí a pracujte v dobře větraném prostředí
PRIMER pro ADEPROOF VISTA může způsobit podráždění pokožky, dýchacích cest a očí, v případě vdechnutí
může způsobit poškození plic, pokud přijde do kontaktu s očima nebo pokožkou, okamžitě zasažené místo
důkladně vypláchněte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc
doporučujeme při práci nosit rukavice a ochranné brýle a dbát obvyklých pokynů pro práci s chemickými výrobky
v případě provádění prací v nedostatečně větraných prostorech používejte ochrannou masku s filtry, PRIMER pro
ADEPROOF VISTA je nebezpečný pro vodní zdroje, proto i likvidace je zakázána v jejich blízkém okolí
nepoužívejte PRIMER pro ADEPROOF VISTA na kovové nebo lakované podklady
nepoužívejte na nedávno položené bitumenové podklady (> 6 měsíců), v každém případě vyčkejte na kompletní
oxidaci povrchu, kterým budete výrobkem ošetřovat

Příprava podkladu
Bitumenové izolace: pečlivě očistěte stávající bitumenový podklad tak, aby byl suchý a čistý. Podklad musí být celistvý a
mechanicky odolný. Pokud se na podkladu vyskytují odloupaná nebo rozpraskaná místa, je nutné tato místa lokálně
odstranit a vyspravit.
PRIMER pro ADEPROOF VISTA lze čistit benzínovým rozpouštědlem nebo nitro ředidlem.

Shrnutí
Tekutý primer na bázi syntetických pryskyřic typu PRIMER pro ADEPROOF VISTA výrobce ADESITAL S.p.A, určený na
zlepšení přilnavosti tekutých elastických membrán na stávající bitumenové podklady. Výrobek se nanáší při teplotách
v rozmezí od +5°C do +35°C štětcem, válečkem nebo airless pistolí.
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Technické údaje (při +23°C a 50% rel.vlh.)
Vzhled
Barva
Objem. hmotnost
Pevné částice
Skladování
Bezpečnost

PRIMER PRO ADEPROOF VISTA

tekutina
průsvitná
0,96 g/cm3
10%
24 měsíců v původním obalu v suchu
Přečtěte si informace uvedené na obalu a
v bezpečnostním listu - NESMÍ ZMRZNOUT

Aplikační údaje
Teplota při zpracování
Doba před dalším zpracováním
Doba vysychání

od +5°C do +35°C
5 – 6 hodin
5 – 6 hodin při 20°C

Spotřeba

0,20 kg/m2 v jedné vrstvě

Balení PRIMER pro ADEPROOF VISTA

kanystr 6 kg (obal je homologován podle ADR
na bázi DM 22/02/1990

Upozornění: Uvedené informace, i když odpovídají našim nejlepším zkušenostem, doporučujeme považovat pouze za
návodné a je nutné je ověřit dostatečnými praktickými zkouškami, čili než začnete výrobek používat, musíte si být jisti
účelem, za kterým ho chcete používat a přebíráte veškerou zodpovědnost, která vyplývá z jeho používání. PRO
PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Kancelář a sklad:
Tiskařská 8a/620
108 01 Praha 10
+420 604 911 411
prodej@adiservizio-cz.cz
www.adiservizio-cz.cz
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