Primer KL
Tapadásfokozó nem nedvszívó felületekre, és hígító a Primer MF-hez
ALKALMAZÁSI TERÜLET
Tapadásfokozó az epoxi, epoxi-poliuretán és kétkomponensű poliuretán ragasztókhoz,
és hígító a Primer MF-hez.
Jellemző alkalmazások
 Az olyan kétkomponensű ragasztók tapadásfokozója, mint a Lignobond, Ultrabond
P902 2K és a Keralastic, stb. a következő padlóburkolatokra:
- nem nagymértékben nedvszívó felületek, például márvány, kerámia, gres,
palladián és műkő;
- üvegszerű felületek, például üvegmozaik és üveg;
- fém felületek, például vas, acél és alumínium lemezek.
 A Primer MF hígítása nem nedvszívó aljzatokon parkettázáshoz és
műgyantahabarcsok bedolgozásához megengedettnél magasabb maradék
nedvességtartalmú, felszálló nedvesség ellen szigetelt cementkötésű esztrichek
párazárásánál.
MŰSZAKI JELLEMZŐK
A Primer KL a felhordása utáni száradását segítő illékony alkoholkeverékben oldott
tapadásfokozó alapozó. Minél vékonyabban hordják fel az alapozóréteget, annál
hatékonyabb.
A termék vegyileg hozzáköt tapadóhídként az aljzathoz és a rákerülő ragasztóhoz.
FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK
 A kezelendő felület legyen az olaj-, a viasz- és a festéknyomoktól mentes az alapozó
felhordása előtt.
 A kezelendő felület legyen a portól és a szennyeződésektől mentes az alapozó
felhordása előtt.
 Csak jól szellőző helyiségben használja. A termék fokozottan tűzveszélyes.
 Primer KL-t a javasolt hőmérséklettartományon belül, azaz +5°C és +35°C között
hordja fel.
 Ne hígítsa túl a Primer MF-et (legfeljebb 0,8 kg Primer KL a Primer MF bekevert 6
kg mennyiségéhez).
 Ne hordja fel túlzott mennyiségben.
 Ne használja Ultrabond P990 1K-val.
 Alaposan olvassa el az „Az előkészítés és a felhordás során betartandó biztonsági
előírások" szakaszt.
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Aljzatelőkészítés
A kezelendő felület legyen száraz, tömör és főként tiszta. A padlóról a viaszt
kétféleképpen távolíthatja el: vegyileg és mechanikusan.

A viasz vegyi eltávolítása: oldjon fel 1 kg mosószódát 10 liter forró vízben, és alaposan
tisztítsa fel vele a padlót ecsettel és tisztító-ronggyal.
A fent írtakhoz hasonlóan mossa fel a padlót sósavval hígított vízzel, 1 liter sósavat
öntsön 10 liter hideg vízbe.
A végső tisztításnál tiszta vízzel mossa fel a padlót.
A végső tisztítás utáni napon az üvegesedett viaszt dörzsölje fel a felületről Primer KLlel megnedvesített pamut ronggyal.
Ha még mindig viasznyomos a felület, mechanikus úton távolítsa el teljesen.
A viasz mechanikus eltávolítása: csiszolja fel a felületet durva (30-as, 36-os vagy 40-es
szemcseméretű) csiszolópapírral, amíg egységesen érdes nem lesz. Távolítsa el a port
porszívóval, és dörzsölje fel a felületet a termékkel megnedvesített pamut ronggyal.
Felhordás
 Tapadásfokozóként
Enyhén nedvesítsen meg egy pamut rongyot Primer KL-lel, és dörzsölje a felületre. Ne
hordja fel túlzott mennyiségben. Minél vékonyabban hordják fel az alapozóréteget,
annál hatékonyabb. Ezért elegendő egy réteg felhordása. Amint a termék megszáradt,
az évszaktól függően kb. 10 perc múlva, hordja fel a ragasztót.
 A Primer MF hígítójaként
Primer KL-lel a Primer MF első rétegét is hígíthatja, legfeljebb 1 palack 1 liter (0,8 kgos) Primer KL a Primer MF 6 kg-nyi egységeinek bekevert komponenseihez.
 Műgyantahabarcsok bedolgozásához
Hígítsa a Primer MF-et legfeljebb 1 palack 1 liter (0,8 kg-os) Primer KL a Primer MF 6
kg-nyi egységeinek bekevert komponenseihez, és keverje be ezt a keveréket kb. 7 kg
Quarzo 1,2-vel. Az így bekevert habarcs egyszerűen felhordható, megkötése után
bármilyen faanyagú padlóburkolattal burkolható nagyon tömör, javított területet ad.
A habarcsot a (ha szükséges Primer KL-lel hígított) Primer MF-fel kezelt aljzatokra
hordja fel, az alapozó felhordása után 24 órán belül. A parkettaburkolatok fektethetők
reaktívgyanta alapú (ilyenek pl. az Ultrabond P990 1K poliuretán, az Ultrabond P902
2K vagy a Lignobond epoxi-poliuretán) ragasztókkal.
Tisztítás
A friss Primer KL a ruházatról és a szerszámokról alkohollal mosható le. Megkötött
állapotban csak mechanikus úton vagy Pulicol-lal távolítható el.
ANYAGSZÜKSÉGLET
Átlagosan 30 – 40 g/m2.
KISZERELÉS
12 darab 1 literes (0,8 kg-os) palackot tartalmazó kartonok.
10 literes (8 kg-os) fémkannák.
ELTARTHATÓ
Normál körülmények között, eredeti, bontatlan csomagolásban 12 hónapig.
AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI
ELŐÍRÁSOK
A Primer KL fokozottan tűzveszélyes és irritáló. Tűzforrástól távol használja,
akadályozza meg a szikraképződést, és használata közben ne dohányozzon!

A termék gőzeit ne lélegezze be! Csak jól szellőző helyen használja!
Kerülje el, hogy a termék a szemmel vagy bőrrel érintkezzen, ezért viseljen védőruhát
és védőszemüveget!
A termékünk biztonságos használatára, a további és teljes információ miatt olvassa el a
vonatkozó legfrissebb Biztonsági Adatlapot.
SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.
FIGYELMEZTETÉS
A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak
a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és
felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben
ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a
terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú
próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok
legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink
mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.
A termékre vonatkozó referenciák
kérésre rendelkezésre állnak, illetve
hozzáférhetők a www.mapei.com
honlapon
MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK
Állag:

folyadék

Szín:

átlátszó rózsaszín

Sűrűség (g/cm3):

0,80

Eltartható:

12 hónapig

1999/45/EK szerinti veszélyességi osztályozása:

fokozottan tűzveszélyes, irritáló
Használat előtt olvassa el "Az előkészítés és a
felhordás során betartandó biztonsági előírások"
szakaszt valamint a csomagoláson és a Biztonsági
Adatlapon található információkat

Vámtarifa szám:

3209 90 00

ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)
Bedolgozási hőmérséklet:

+5°C-tól +35°C-ig

Száradási idő:

5 perc

A ragasztó felhordása:

5 perc múlva
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