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TECHNICKÝ LIST

EPDM PRIMER
Popis a použití výrobku
EPDM Primer je jednosložková směs syntetických kaučukůn na rozpouštědlovém
základu, vynikající adhezí na EPDM fóliích .
Pojiva
Směs syntetických kaučukůí.
Pigmenty
Anorganické pigmenty.
Barva
Bronzově až olivově zelená.
Stupeň lesku
Saténový.
Technické údaje
•
•
•

•

•

Hustota
: 0,9 kg/l
Obsah sušiny
: 18 (±2) váhových %
Teoretická vydatnost
: 8 až10 m2/l
Praktická vydatnost může být velmi ovlivněna drsností a pórovitostí podkladu, tloušťkou
nanášené vrstvy a ztrátami při aplikaci stříkáním.
Doba zasychání
: 30 minut až 2 hodiny, v závislosti na podmínkách
Přetíratelnost (Polyroofem Intermediate)
Po minimálně 2 hodinách a maximálně 24 hodinách. Pokud není během 24 hodin
nanesena vrstva Polyroofu Intermediate, je nutno aplikovat novou vrstvu EPDM
Primeru.
VOC hodnota
: 727 g/l (cat A/H <7250 g/l)

Předúprava podkladu
Důkladně EPDM fólii vyčistěte. Povrch musí být před aplikací EPDM Primeru čistý, suchý
a odmaštěný.
Použití
Důkladně EPDM Primer promíchejte, všecheny pigmenty usazené na dně rozmíchejte
v disperzi tak, aby nátěr vykazoval jednotný barevný odstín.
Michejte po dobu 5 minut a vždy po 15-20 minutách znovu.
Aplikujte válečke se středně dlouhým syntetickým vlasem (12-15 mm).
Dodavatel pro ČR : FRAN s.r.o., Pastrnkova 13, 615 00 Brno, tel. 545 216 620, tel. / fax: 545 577 241, mobil 602 737 052.
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EPDM PRIMER
Podmínky při nanášení
Teplota při aplikaci musí být vždy vyšší než 12°C a relativní vlhkost vzduchu vyšší než
30% a nižší než 80%.
Skladovatelnost
12 měsíců v původním neotevřeném balení, skladovaném na suchém místě při teplotě
pod 25°C.
Pokud je balení otevřeno, je nutno obsah spotřebovat do 3 týdnů.

Aktuální verze technického listu je dostupná na: www.libertpaints.be
Odvolání:
Informace uvedené v tomto technickém listu slouží jako obecný popis výrobku, opírající se o naše znalosti, podložené
výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem ke skutečnosti, že výrobek je často
používán v podmínkách mimo rámec naší kontroly, můžeme ručit pouze za kvalitu výrobku jako takového.
Doporučujeme proto provést zkoušku aplikace na daných podkladech a za daných podmínek, případně provést
nezbytné zkoušky. V případě pochybností kontaktujte naše technické oddělení.
Vyhrazujeme si právo na změnu výše uvedených informací bez předchozího upozornění.
Upozornění : Ověřte si prosím, jestli tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.
RNR : 0-17.03.10/RF-03-021/EPD Primer
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