NÁVOD PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ VÝROBKU

PRIMER 2206
Jednosložkový primérní nátěr na bázi polyuretanového polymeru
OBLASTI POUŽITÍ
 Primer 2206 slouží jako primérní nátěr pod polyuretanové zálivky na beton a asfaltové
podklady
DEFINICE
 jednosložkový výrobek
 výborná adheze
CHARAKTERISTIKA
 Klasifikace AFNOR
 Složení
 Hustota při 20°C
 Tvrdost dle stupnice Persoz po 7 dnech
 Viskozita při 25°C (AFNOR kalíšek č. 4)
 Adhezní pevnost k betonu
 Ohyb na trnu o průměru 2 cm
 Adhezní pevnost k asfaltovému podkladu
 Zbarvení

Skupina 1 / třída 6 a
ředěný polyuretan
1,00+0,05
> 90s
10 – 20 s
> 1,5 MPa
bez poruchy
Trhací test musí skončit destrukcí
podkladu
jantarově žlutý

ZPŮSOB POUŽITÍ
Příprava podkladu
 betonový podklad musí být čistý, suchý a souvislý
 minimální věk podkladu:
- cementový beton: 28 dní
- asfaltový podklad: 28 dní
 beton a podklady obsahující aditiva nebo prostředky pro úpravu povrchu musejí být
předem otestovány na adhezi a je potřeba počkat 15 dní, než systém úplně zpolymerizuje,
aby mohly být učiněny závěry.
 je potřeba dosáhnout odolnosti proti odtržení vyšší než 1,5 MPa nebo dosáhnout
destrukce podkladu
 Upozornění: pro více informací týkajících se podkladu a jeho přípravy zkonzultovat náš
dokument „Technika přípravy a charakteristika podkladu“.
 naše rady nemohou v žádném případě nahradit profesionální doporučení uvedená v DTU
59.3 „Barvy na vozovky“, na kvalitu a přípravu povrchů před vlastním nátěrem
Podmínky aplikace
 minimální teplota (podkladu a prostředí): +5°C a zároveň 3°C nad rosným bodem
 vyhněte se stříkání v interiéru

Aplikace
 aplikace válečkem s dlouhým vlasem pro větší plochy, štětcem a kartáčem pro spáry,
nebo stříkáním (pouze v exteriéru, s patřičnou ochranou).
 spotřeba: 150 až 200 g/m2
25 až 30 g/ml (pro spáry)
Čištění nářadí
 dříve než ztvrdne pomocí IR 2000 nebo jakýchkoliv ředidel na polyuretan
APLIKACE
 nanést ACCOPLAST USB-2 nejdříve za 30 min, maximálně 4 hodiny po aplikaci
primeru. Po uplynutí této doby je nutné aplikovat druhou vrstvu Primeru 2206, jinak se
ACCOPLAST bude odlepovat
BALENÍ
 plechovky 5 kg
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
 Při manipulaci je nezbytné přísně dodržovat hygienická pracovní pravidla: větrané
místnosti, nosit rukavice a brýle
 Další informace viz bezpečnostní list
SKLADOVÁNÍ
 Při teplotě mezi 5°C a 35°C, chránit před nepřízní počasí
 Po dobu 6 měsíců od data expedice výrobku v neporušeném originálním obalu

