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AP-88 פריימר
SL-880 פריימר אקרילי - למדה מתפלסת

אמולסיה אקרילית טהורה 

מיועד
יסוד מקשר למדה מתפלסת לשימוש פנים.

שימושים
פריימר אקרילי המקשר בין התשתית למדה המתפלסת	 

מתאים ליישום ע"ג תשתית בטון וע"ג כל סוגי האריחים	 

מתאים לשימוש פנים, כיסוד מקשר למוצר מדה מתפלסת	 

משפר הדבקות המדה לתשתית	 

מונע מעבר אדי מים מהתשתית למדה ולהיפך	 

מתאים כיסוד מקשר בין בטון ישן לבטון יצוק חדש	 

תכונות ויתרונות
גוון: לבן חלבי	 
יישום: בהברשה / ע"י רולר, בהתזה מכאנית	 
 תצרוכת אופיינית: לאחר דילול שכבה ראשונה ושכבה שניה ע"פ ההוראות פח 18 ק"ג יכסה כ-180 מ"ר	 

לאחר דילול שכבה ראשונה ושכבה שניה ע"פ ההוראות גלון 5 ק"ג יכסה כ-50 מ"ר  

 זמן ייבוש מהיר: 1-2 שעות בהתאם למזג האויר	 
AP-88 ניתן ליישם את המדה רק כשעה לאחר יישום הפריימר 

במידה ועברו 24 שעות מיישום הפריימר על התשתית חובה לבצע מריחה של שכבה נוספת

 	5C°-35C° טמפרטורת יישום:

נתונים טכניים
הרכב: אמולסיה אקרילית מרוכזת ע"ב מים	 
משקל מרחבי רטוב: 1 ק"ג / לכל 1 ליטר	 
אריזה: פח / ג'ריקן - 18 ק"ג, גלון 5 ק"ג	 
אחסון: באריזה סגורה ומקורית, במקום מוצל ויבש	 
חיי מדף: 12 חודשים בהתאם להוראות האחסון	 
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הוראות שימוש

הכנת התשתית
על גבי בטון חדש ניתן ליישם את הפריימר והמדה רק לאחר 28 ימים מיום יציקת הבטון.	 

יש לנקות היטב את משטח העבודה מלכלוך, אבק, שומן וחלקים רופפים. ולבצע שטיפה מקדימה בלחץ מים.	 

יש ליבש היטב את התשתית משאריות המים. והמשטח מוכן ליישום הפריימר.	 

יישום החומר
שכבה ראשונה: יש לדלל עם מים ביחס 1:2 ז"א תוספת של 50% מים על מנת שתחדור לתשתית ולמרוח על 	 

התשתית באופן אחיד וללא השארת "שלוליות", לאחר כשעה ניתן ליישם שכבה שניה.

 שכבה שניה: יש לדלל עם מים ביחס 1:4 ז"א תוספת של 25% מים.	 
וליישם על גבי השכבה הראשונה באופן אחיד וללא השארת "שלוליות".

לאחר כשעה עד שעתיים מיישום שכבה שניה ניתן ליישם את המדה על גבי הפריימר.	 

ניתן ליישם את החומר באופן ידני - ע"י רולר או ע"י מברשת - מומלץ !	 

ניתן ליישם את החומר מכאנית - ע"י מרסס בהתזה.	 

יש למרוח את החומר בצורה אחידה ואין להשאיר שלוליות.	 

הערות ואזהרות
 לאחר כשעה עד שעתיים ובטרם חלפו 24 שעות ממריחת הפריימר ניתן ליישם עליו את המדה המתפלסת.	 

אך במידה ועברו 24 שעות מיישום הפריימר על התשתית חובה לבצע מריחה של שכבה אחת נוספת בהתאם 
להוראות הנ"ל המסבירות יחס דילול במים והוראת היישום של שכבה שניה לפריימר.

אסור לשימוש מתחת ל-5 מעלות צלזיוס.	 

ניקוי ידיים וכלי עבודה: במים וסבון.	 

במקרה של מגע בעור או בעיניים יש לשטוף מיד במים.	 
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