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 גרם/סמ"ק  23ºC 1.50-צפיפות ב

 23ºC 1.200  cps-צמיגות ב

 דקות 23ºC ±30-ב זמן עבידות

 דקות 23ºC ±50-זמן ייבוש ב

 גרם/מ"ר  ±300-500 צריכה משוערת 

 4:1 יחס ערבוב

 ותכונותתיאור 
תכולת מוצקים, ללא ריח   100%פריימר אפוקסי דו רכיבי,  

 וללא ממיסים, מכיל פילר מוצק 

להגברת הדבקות למערכות ריצוף ואיטום  משמש כפריימר  

 מפני מים

 בעל נזילות גבוהה המאפשרת יישום קל ומהיר של המוצר  

 חדירה גבוהה ואיטום של המשטח  

 יכולת הידבקות מעולה לבטון בעל  

ימים. עד אז, יש להישמר ממגע עם  7מגיע לריפוי מלא לאחר  

 מים או מגיבים אחרים

על פני   4%ניתן ליישום על משטחים עם לחות מקסימלית של  

 המשטח 

 (UVעשוי להצהיב בחשיפה לקרני השמש ) 

אך ניתן להוסיף גם חול סיליקה )יחס  הפריימר מכיל פילר,  

 ( ±1:4ערבוב הפריימר 

יש ליישם את המערכת בתנאי יובש תוך מניעת נוכחות לחות  

או מים במשטח המיועד לציפוי, הן בזמן היישום והן לאחריו  

 )לחץ ממפלס המים הפריאטיים( 

 
 שימושים

 TECNOFLOOR ,TECNOTOPלשימוש על גבי מערכות 
,TECNOCOAT ו- DESMOPOL  - 

 הגברת הדבקות למשטחי בטון, מלט או אריחים קרמיים  

 לפילוס )יישור( עצמי )שכבה עבה(  

 להכנה ותיקון משטחי בטון  

 תשתיות 
   בטון 

 מלט  

 אריחים קרמיים 

 הכנות שטח ויישום
 באופן כללי, יש לבצע את ההכנות הבאות לפני יישום החומר: 

אבק, לכלוך, דחוסה ונקיה, ללא שאריות על התשתית להיות  

 ועוד  , חלקי בטון רופף, סיליקון, צבע מתקלףשמן

המשטח להיות עם נקבוביות פתוחות. לכן יש להתחיל את  על  

 העבודה בטיפול בשטח וניקויו, כולל שאיבת אבק. 

מומלץ לבצע ליטוש עבור משטחים מחוספסים ובעלי  לא 

 נקבוביות פתוחות, כדי להבטיח את העיגון הנדרש לתשתית 

יום( או לוודא רמת   28יש להמתין לריפוי מלא של הבטון ) 

 4%לחות מקסימלית של 

אין ליישם את הפריימר על בטון עם הפרשות מים או באזורים   

הדבקות רכיבי בהם המים הפנימיים עלולים להשפיע על 

 המערכת 

  3ºC-על טמפ' הסביבה וטמפ' המשטח להיות גבוהות ב 

בעת  לפחות מנקודת הטל, כדי לצמצם את הסיכון לעיבוי  

  היישום

 
 
 
 
 

 צריכה
 בהתאם לשימוש: 

 גרם/מ"ר 500עד  ±300 לתיקונים )יישור עצמי(: שימוש 
 גרם/מ"ר 200עד  ±150 שימוש כפריימר:

 
 אריזה

 ק"ג 4ק"ג +  16קופסאות מתכת 
 

 צבעים
 שקוף

 

 הכנת החומר 
הערבוב   ליחסי  ומתאימים  מראש  שנשקלו  במכלים  מגיע  הפריימר 

 הנדרשים. ערבוב חלקי אינו מומלץ.
ולערבב באמצעות מקדחה. יש   1אל רכיב    2תכולת רכיב  יש לשפוך את   

 לערבב במהירות נמוכה עד לקבלת תערובת הומוגנית 
 חשוב לשים דגש מיוחד על ניעור הקירות והתחתית של המכל 
במקרה של הוספת אגרגט, יש למלא את ההוראות עד לשלב זה ולאחר  

 מכן להוסיף את האגרגט ולערבב עד לקבלת תערובת הומוגנית 
 

 יישום
יש ליישם את הפריימר באמצעות מגב או שפכטל. לצרכי פילוס עצמי, יש  

 ק"ג/מ"ר.  0.500עד  0.300 ליישם שכבה עבה של 
לאחר ההקשחה, יש לנקות  .DESMOSOLVENTניקוי יעשה באמצעות   

 באמצעים מכניים בלבד. 
 

 חיי מדף
 ובלבד שהמוצר אוחסן במקום יבש. 35°C-ל 5°Cחודשים בטמפ' בין  12

 ברגע שהקופסה נפתחה, יש להשתמש במוצר באופן מיידי 
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 נתונים טכניים  

 
 ערך  תכונות

 גרם/סמ"ק  ISO 1675 1.50תקן  23ºC-צפיפות המוצר ב

 23ºC  ISO 2555 1.200 cps-צפיפות המוצר ב

 ISO 2555  3.600  cps / 200 cpsתקן  23ºC-צפיפות ב

 4:1 יחס ערבוב

 ISO 1768 100%תכולת מוצקים 

VOC  )0 )תרכובות אורגניות נדיפות 

 DIN 53.505   >75תקן  Aקשיות שור 

 פסקל-מגה 2< הידבקות לבטון 

 דקות  23ºC ± 30-ב זמן עבידות

 דקות  23ºC ± 50-זמן ייבוש ב

 שעות 23ºC ±2~3-זמן ייבוש סופי ב

 שעות  23ºC 3~24-טווח זמן לשכבה נוספת ב

 שעות 12 50%ולחות יחסית  23ºC-הליכות ב

 ºC 80~20- עמידות בפני טמפרטורה בשימוש 

 ºC 35~5 טמפרטורת הסביבה והמשטח עבור היישום 

 ±4% לחות מקסימלית על המשטח 

 ±80% לחות סביבה מקסימלית 

 לעולם לא  דילול 

 הערכים בטבלה יכולים להשתנות בהתאם למצב התשתית ושיטת היישום 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 המלצות הבטיחות  

 בעת הטיפול או הריסוס, יש להשתמש מטהר אוויר. הגנה על הנשימה:
יש לשטוף ידיים היטב במים   יש ללבוש כיסוי גוף נקי. יש להשתמש בכפפות גומי, ולהסיר מיד לאחר שהזדהמו. הגנה על העור:

 וסבון לאחר העבודה ולפני אכילה, שתייה או עישון. 
 להרכיב משקפות מגן כדי למנוע התזה או חשיפה לחלקיקים שבאוויר.יש  עיניים / פנים:

הבערה תתבצע תחת תנאים מבוקרים בהתאם לחוקים המקומיים   יש להימנע מייצור פסולת או להמעיט בו ככל האפשר. פסולת:
 והתקנות הלאומיות הישימות. 

 להתקשר למחלקת התמיכה הטכנית שלנו. ( של המוצר, או MSDSבכל מקרה, יש לעיין בדף נתוני החומר והבטיחות )

  אחריות
המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיוננו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם  

מידע  לשיטות שאומצו ליישום המוצר.  במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש 
ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים.  המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש  

במוצרים.  התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות 
 ברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה. ומשתמשים מתבקשים לבדוק ש

 
 


