
  עלון טכני

 ISOMAT AK-PRIMER 
 וסרט בוטיל  פריימר לדבקי אריחים

 

  

 תיאור

פריימר הדבקה חד רכיבי המבוסס על שרפים 

אקריליים. משמש להכנת מצעים סופגים ולא 

סופגים לפני יישום דבקים מבוססי מלט להדבקת 

 אריחים, אבן טבעית, מלאכותית, וכו'.

 תחומי יישום

ISOMAT AK-PRIMER   משמש כפריימר הדבקה
למצעים שונים כגון אריחים ישנים, שיש, אבן 

טבעית, רצפות תעשייתיות מבטון חלק, רצפות עץ, 
 קשיח וכו'.  PVCמתכת, 

 מידע טכני

 תחליב פולימר צורה

 סגול בהיר צבע

 ק"ג/ל' 1.00 צפיפות

Ph 9 

יישום שכבה  

 נוספת 

לאחר שעה בטמפ' של 

+20ºC 

 השימושהוראות 

 הכנת המצע. 1
המצע צריך להיות יבש ונקי, ללא משקעים 

 שומניים, חלקקים, אבק וכו'.
 
 יישום. 2

יש  במקרים בהם היישום נעשה על מצע לא סופג

ישר מהמיכל על  ISOMAT AK-PRIMERלשפוך את 

פני המצע ולפזר את החומר בשכבה אחת על ידי 

רולר או מברשת. אם השכבה הראשונה של 

הפריימר אינה מכסה את המצע במלואו, יש למרוח 

 שכבה שנייה לאחר שהראשונה התייבשה.

את הדבק ניתן למרוח כשעה לאחר התיחול בזמין 

   עדיין דביק. ISOMAT AK-PRIMER -ש

 

 

 

 

 

 

מיושם על  ISOMAT AK-PRIMERבמקרים בהם  
מצע סופג, יש לדלל את החומר במים טהורים 

( בהתאם ליכולת 1:1-ל 1:0.5)ביחס של בין 
הספיגה של המצע ולאחר מכן למרוח אותו באופן 

אחיד על יד רולר או מברשת. את הדבק ניתן 
 למרןח לאחר שהפריימר התייבש.

 

 צריכה

 פיגות המצע.בהתאם לסגר'/מ"ר,  100-200

 

 אריזה

 ק"ג. 5-ו 1מיכלים של 

 

 איחסון –חיי מדף 

חודשים מתאריך הייצור, באריזה מקורית  12

 סגורה, מוגן מלחות ותנאי קרה.

 הערות

 -ל5ºC טמפרטורת  היישום צריכה להיות בין  •
35ºC. 

שעות  12לאחר יישום הפריימר ישנו חלון של  •
( בהן ניתן למרוח את דבק  20°C+)בטמפ' של 

שעות  12האריחים על הפריימר. במידה וחלפו 
-ISOMAT AKיש ליישם מחדש את 

PRIMER לפני מריחת הדבק . 

 

 חומרים אורגניים נדיפים )חא"נ(

)נספח  CE/2004/42על פי תקנת האיחוד האירופי 

II טבלה ,A) הכמות המקסימילית המותרת של ,

 30היא  WBסוג  hחא"נ במוצר מתת קטגוריה 

 ( למוצר מוכן לשימוש.2010גר'/ל' )

 ISOMAT AK-PRIMERהמוצר המוכן לשימוש 
 גר'/ל' חא"נ. 30מכיל לכול היותר 

 

ועל סמך   ISOMATחברת המחקר והפיתוח של  ידע הטכני וההוראות המפורטות בדף המידע מבוססות על ידע טכני וניסיון של מחלקתמה

תייחסות לשימוש במוצר ניתנות ללא אחריות, מכיוון שתנאי מהמלצות והעצות הה תוצאות של יישומים ארוכי טווח בפועל של המוצרים.

 .נדרשש המתאים לשימו המשתמש הוא האחראי לוודא כי המוצר שנבחר ,בשל כך היישום הן מעבר לשליטת החברה שלנו. האתר בזמן

 הנוגעת לאותו המוצר. קודמת גרסהזו של דף המידע הטכני מבטלת באופן אוטומטי כל  גרסה


