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   אוניברסליפריימר 

תמיסת יסוד ביטומנית ליישום קר
פריימר אוניברסלי הינו תמיסת יסוד ביטומנית ליישום קרתאור המוצר

, ביטומנים,  שכבת יסוד לפני יישום יריעות ביטומניותמהווהפריימר אוניברסלי מטרת השימוש
  .מסטיקים ומשחות ביטומניות

.בטקל ומתכת, מתאים למשטחי בטון
  

 :מפרט טכני
השחורתמיסה הופעה

 שניות25-125צמיגות 
איןתכולות מים

'  מינĊ225 – 35%°עד  זיקוק נדיפים
'  מינĊ360 – 65%°עד 

בטקל ומתכת, מעולה לבטוןכושר הידבקות
)האווירבהתאם לתנאי מזג ( שעות 4-6זמן ייבוש

  

:אופן השימוש
הכנת 
השטח

קליפות , אבק, ם יהיו נקיים וחופשיים מחלקים רופפיםוודא כי פני השטח לאיטו
מתכת יש לנקות . שמן וכל חומר זר אשר יכול להפריע להדבקה, פירורי בטון,יציקה

.משומן או חלודה
אופן 

היישום
  .רולר או מגב, מברשת, ניתן ליישם באמצעות מרסס איירלס

  .ר"מ/ר" ג200-300 –יישם שכבה אחידה בכמות של כ 
.בהתאם לתנאי מזג האוויר,  שעות6 עד 4 -כבוש יהמתן ל

.ג" ק15פח /ג" ק180חבית אריזה
מומלץ , בכדי למנוע כיסוי הפריימר בשכבת אבק או פגיעה מקרני השמש •הערות

 . ימים לאחר היישום4לכסות את הפריימר בחומר איטום עד 
וורור וישום מוצרים אחרים בסביבתו יש לדאוג לא,יבושו,בזמן ישום המוצר •

 .המקום
יש לוודא כי , או פעולה שעשויה להפיץ ניצוץ/לפני ביצוע פעולה באש גלויה ו •

 .ואינו מכיל אדי החומרר יבש לחלוטין וכי המקום מאוורר החומ
  .אחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב •
".פזקר"מומלץ לנקות את כלי העבודה בעזרת טרפנטין מינרלי מתוצרת  •
  .המוצר מכיל ממיסים נדיפים ודליקים •

 

הוראות 
בטיחות

לפני השימוש במוצר יש לקרא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות על  •
אותו ניתן לקבל בחברת פזקר  ) MSDS( תווית המוצר ובגיליון הבטיחות 

 .מ "בע
  לא למאכל •
   ).S15( הרחק ממקורות חום  •
  ). S16(  העישון אסור -הרחק ממקור הצתה  •
   ).36/37/39S( מגן פנים מתאימים /כפפות מגן ומשקפי מגן, השתמש בביגוד מגן •
   ).S61(התייחס להוראות מיוחדות ולגיליון הבטיחות : מנע שחרור לסביבה •

 
ת  הזכות  לשנותיחד עם זאת אנו  שומרים לעצמנו א. המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך  שנים רבות

הנחיות אלו הינן בגדר המ, כמו כן. את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו
 
לצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת 

.היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו, על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר.  למוצרהמלצותינו אינן מהוות אחריות
  .במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך. המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש

  


