
 
 
 
 
 
 
 
 

Primer SF Arkusz danych technicznych 
Kod produktu 501106 

Grunt poliuretanowy, bezwonny, do wzmacniania i odcinania 
wilgoci w betonie i podłożach anhydrytowych. 
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Opis: 
Jednoskładnikowy, poliuretanowy, wolny od wody i rozpuszczalników grunt do stosowania na podłoże przed klejeniem podłóg 
drewnianych. Niski poziom lepkości i wysoka zdolność penetracji czynią produkt idealnym do wzmacniania i odcinania wilgoci w podłożach 
cementowych i anhydrytowych. Szczególnie zalecany przy obecności ogrzewania podłogowego. Brak rozpuszczalników zapewnia 
bezpieczny transport, przechowywania i użytkowanie bez drażniących zapachów i ryzyka pożaru. Porównując do produktów zawierających 
wodę Primer SF nie podnosi wilgotności wylewki.  
Właściwości fizyko- chemiczne przy 20˚C 
 

Lepkość (Ford cup ᵩ =4) 30s 

Ciężar właściwy 1,130 kg/ dm3 

Czas całkowitego wyschnięcia 24h 

Sposób nanoszenia Wałek, pędzel 

Naniesienie na jedną powłokę (g/m2) 150/250 

Trwałość i przechowywanie (w oryginalnym , zamkniętym opakowaniu w suchych i chłodnym miejscu) 12 miesięcy 

Zawartość lotnych związków organicznych g/l 0 

Do czyszczenia narzędzi Solvente Lavaggio 

Standardowe opakowanie 12l 

  
Aplikacja: 
We wszystkich przypadkach opisanych poniżej, podłoże musi być wolne od jakichkolwiek substancji mających działanie oddzielające (oleje, 
smary, farby itp.) oraz musi posiadać odpowiednie wykończenie powierzchni. 
Jeżeli wylewka jest za gładka, musi mieć ona nadaną odpowiednią chropowatość  za pomocą  stalowej szczotki  lub innej metody 
ułatwiającej penetrację gruntu Primer SF. 
Produkt nanosić wałkiem lub pędzlem bez rozcieńczania. W przypadku podłoży o średniej porowatości, obecności paro izolacji i wilgoci nie 
przekraczającej 2,8% naniesienie 150-250 g/m2 jest wystarczające do wzmocnienia i zabezpieczenia przed wilgocią. W przypadku podłoży 
mocno porowatych lub o podwyższonej wilgotności zaleca się naniesienie kolejnej warstwy w czasie 3-24godz. Klejenie parkietu można 
rozpocząć po 24godzinach od ostatniej warstwy gruntu przy użyciu kleju epoksy-poliuretanowego (Repox), poliuretanowego (Policoll) lub 
silanowego (Monosil). Jeżeli na powierzchni istnieje ryzyko powstania filmu, należy na świeżym produkcie rozprowadzić piach, a jego 
nadmiar usunąć po wyschnięciu. Jeżeli nie rozsypano piachu, a klejenie będzie wykonywane po więcej niż 48godz. należy zmatowić 
warstwę gruntu odpowiednim narzędziem.   
 
Nie uzupełniać produktu pozostałego w pojemniku! 
Zabezpieczyć przed zamarzaniem! 
Produkt spełnia wymagania Decree Law 161/06- (Dir. 2004/42/EC) 
 
 
 


