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  H99 לפוליטאר 99פריימר 
 תמיסה של קומפלקס אמיני לשיפור הדבקה לבטון

 
.קס אמינילהוא תמיסה של קומפ" 99פריימר "תאור המוצר

. ולשיפור הידבקותו לבטון99Hמיועד לשימוש כפריימר לחומר איטום פוליטאר מטרת השימוש
 

:אופן השימוש
קליפות , אבק, ופשיים מחלקים רופפיםוודא כי פני השטח יהיו נקיים וחהכנת השטח

מתכת יש . שמן וכל חומר זר אשר יכול להפריע להדבקה, פירורי בטון ,יציקה
.לנקות משומן או חלודה

 .מיועד ליישום בהברשה ללא דילול נוסף" 99פריימר " •אופן היישום
 .ר"מ/ גרם100-200 –כמות נדרשת  •
 . וחומרים רופפיםשומנים, לכלוך, יש לנקות ולהרחיק מהשטח אבק •
כאשר מדובר באיטום מישקים יש להכין את השטח לפני הפריימר  •

 .99Hכמתואר בדף הטכני של פוליטאר 
הזמן תלוי בלחות ( שעות לייבוש מלא של הפריימר 2-1יש להמתין  •

 ).  הסביבההוטמפרטור
 ולפעול על פי 99Hיש לקרוא גם את הדף הטכני של פוליטאר  •

 .מיוחד לגבי הכנת השטחב, הוראות המצויות בו
 ליטר4גלון /  ליטר 16פח אריזה

, בכדי למנוע כיסוי הפריימר בשכבת אבק או פגיעה מקרני השמש •הערות
 . ימים לאחר היישום4מומלץ לכסות את הפריימר בחומר איטום עד 

 .מומלץ לאוורר מקומות סגורים בעת ולאחר היישום •
  . C°5 -מפרטורה נמוכה מאין לאחסן בט. אחסון במקום קריר ומוצל •
 ".פזקר"ניקוי  הכלים מיד לאחר השימוש בטרפנטין מינרלי מתוצרת  •
 .המוצר אינו דליק ואינו מכיל ממיסים מסוכנים •

לפני השימוש במוצר יש לקרוא הוראות בטיחות והאזהרות  •הוראות בטיחות
אותו ניתן ) MSDS(המופיעות על התווית המוצר ובגליון הבטיחות 

 .מ"לקבל בחברת פזקר בע
 .  לא למאכל •
 ).S15( העישון אסור –הרחק ממקורות הצתה  •
 ).S23(תרסיס / אין לשאוף את האדים  •
 ).S24/25(מנע מגע בעור ובעיניים  •
 מגן פנים מתאימים/ כפפות מגן ומשקפי מגן ,  מגןהשתמש בציוד •

.( )S36/37/39 
ים אחרים בסביבתו יש יבושו וישום מוצר, בזמן השימוש במוצר •

לדאוג לאוורור המקום ולמנוע היווצרות ניצוץ או אש עד להתנדפות 
     .המלאה של הממס

 
 

יחד עם זאת אנו  שומרים לעצמנו את  הזכות  לשנות. המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך  שנים רבות
הנחיות אלו הינן בגדר המ, כמו כן.  לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בואת המפרט ואין אנו אחראים

 
לצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת 

 .במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך. המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש
.היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו, תאמת המוצרעל המשתמש לבדוק לפני השימוש את ה. המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר

 




