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Notă
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie&nbsp;înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice.
Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși că produsele noastre sunt de înaltă
calitate și fără defecte conform Condițiilor Generale de Vânzare. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator şi teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații
ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it

Primer S 300

pentru suprafete poroase si absorbante

Pentru tratarea prealabila a suprafetelor absorbante si/sau
poroase, cum ar fi placile aglomerate netratate sau cele din rigips.

Date tehnice

Pe bază de Poliuretan, cu solventi

Densitatea amestecului 1,03 g/cm³

Rata de consum pe m² 80 -200 ml

Termen de valabilitate 6 luni

Temperatura de lucru intre +5 si +25 °C

Aplicarea adezivului se poate face cel târziu după 4 h

Culoarea galbui, transparent

IMPA-Cod 812983

Potrivit pentru: -WEICON Uretan- WEICON Easy-Mix PU 90 si PU
240- Adezivi si etansantii unicomponenti WEICON (cu exceptia
siliconilor)

Pregătirea suprafeței
Suprafetele care urmeaza sa fie tratate trebuie sa fie curate, fara
urme de praf si grasimi (ex. Weicon Curatare Suprafete).

Aplicare
Se agita bine inainte de utilizare şi se aplica un strat subţire cu o
carpa curata. Timpul de evaporare recomandat:

Primer M 100: minim 10 minute, max. 24 ore
Primer K 200: minim 10 minute, max. 24 ore
Primer S 300: minim 60 minute, max. 4 ore
Primer P 400: minim 10 minute, max. 1 ora
Primer E 500: minim 60 minute, max. 8 ore

Procesele de lipire trebuie efectuate in perioada de timp menţionata
mai sus. A se respecta timpul minim de evaporare. Daca se

depoziteaza o perioada mai lunga de timp sau suprafaţa se
murdareşte intre timp este necesara repetarea operaţiunii de
curaţare şi de aplicare a primerului. in cazul tipurilor de materiale
necunoscute se recomanda testarea potrivirii şi compatibilitaţii
primerilor cu suprafeţele.

Depozitare
in recipient nedeschis si depozitat in conditii normale (+23°C si 50
% umiditate rel.), primerii WEICON au un termen de valabilitate intre
9 si 12 luni, in functie de tip.

Siguranță și sănătate
La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor
fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si
respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de
siguranta (www.weicon.com).

Unități de ambalare disponibile:
13550325 Primer S 300 250 ml


