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מוצרי איכות לבנייה

PREM

מ בית

פריימר PEX-25

פריימר אפוקסי דו רכיבי ע"ב מים
משמש כיסוד מקשר לדבק אריחים
צמנטי למדה מתפלסת ועוד

אל

פית

וח ייחודי

מור

מתאים לתשתיות
שאינן סופגות
מהיר ייבוש
לאחר 1-2
שעות בלבד!

מיועד
כיסוד מקשר להדבקת אריחים  -ע"ג ריצוף קיים.

שימושים
•פריימר על בסיס אפוקסי דו רכיבי ע"ב מים ללא ריח וללא חומרים נדיפים
•מתאים ליישום ע"ג תשתית שאינן סופגות בטון מוחלק ,אריחים ישנים ,מדה ועוד
•מאפשר הדבקת אריחים ע"ג תשתית ריצוף ישן ללא צורך בצריבה או ליטוש
•מאפשר ישום דבקי אריחים צמנטיים ע"ג תשתית מדה מתפלסת SL-880
•מאפשר ישום מדה מתפלסת SL-880ע"ג ריצוף קיים
•מתאים ליישום כפריימר לדבק אריחים בחיפוי ריצפה וקירות

תכונות ויתרונות
•גוון :כתום
•זמן עבידות (סיר) :כ 1-שעה
•זמן פתוח (תשתית) :עד כ 2-שעות ,משתנה בהתאם למזג האויר
•יישום :ע"י רולר ו/או ע"י מברשת
•צריכה אופיינית :כ 100-גרם לכל  1מ"ר ,סט  2ק"ג יכסה כ  20מ"ר בשכבה אחת
•זמן ייבוש מהיר :שעה  -שעתיים בהתאם למזג האויר
ניתן ליישם את הדבק אריחים  /המדה המתפלסת כבר כשעה לאחר יישום הפריימר PEX-25
במידה ועברו  24שעות מיישום הפריימר על התשתית חובה לבצע מריחה של שכבה נוספת.
•טמפרטורת יישום5C°-35C° :

נתונים טכניים
•הרכב :אפוקסי דו רכיבי ע"ב מים  -בסיס  +מקשה
•משקל מרחבי רטוב 1 :ק"ג  1 /ליטר
•אריזה :סט  2ק"ג ( 1ק"ג בסיס  Aכתום  1 +ק"ג המקשה  Bלבן)
•אחסון :באריזה סגורה ומקורית ,במקום מוצל ויבש
•חיי מדף 12 :חודשים בהתאם להוראות האחסון
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מוצרי איכות לבנייה

פריימר PEX-25

הוראות שימוש
הכנת תשתית:
1.1יש לנקות היטב את משטח העבודה מלכלוך ,אבק ,שומן וחלקים רופפים.
2.2יש לבצע שטיפה מקדימה בלחץ מים.
3.3יש ליבש היטב את התשתית משאריות המים .והמשטח מוכן ליישום הפריימר.
יישום החומר:
4.4יש לערבב את הבסיס  Aוהמקשה  Bביחס אחד לאחד ,עד לקבלת תערובת אחידה והומוגנית.
5.5יש להמתין כ 2-דקות ,ולבצע ערבול קצר נוסף והחומר מוכן לשימוש.
6.6יש ליישם את החומר באופן ידני ע"י רולר או ע"י מברשת .
7.7יש ליישם את הפריימר ע"ג התשתית ולמרוח כ  100גרם לכל  1מ"ר.
לאחר כ 1-שעה עד  24שעות ,ממריחת הפריימר ניתן ליישם עליו דבק אריחים צמנטי מסוג  C2Tומעלה
(סדרת בונדטקס  )250F ,260 ,240 ,235כנ"ל לגבי מדה מתפלסת ע"ב גיאו פולימר מסוג .SL-880
אך במידה ועברו  24שעות מיישום הפריימר על התשתית חובה לבצע מריחה של שכבה נוספת.

הערות ואזהרות
•אין להשתמש בחומר אשר נישאר בדלי מעל כשעה ו/או שהתייבש (יצר כרום)
•אסור לשימוש מתחת ל  5מעלות צלזיוס
•ניקוי ידיים וכלי עבודה :במים וסבון
•במקרה של מגע בעור או בעיניים יש לשטוף מיד במים
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