FLOOR-TECH S.P.PRIMER
Základný dvojzložkový bezrozpúšťadlový epoxidový náter na
podlahy.
Thortex
Floor-Tech
S.P.
Primer
je
vysokovýkonný, bezrozpúšťadlový náter s nízkou
viskozitou
navrhnutý
pre
použitie
ako
niekoľkovrstvový zatierací alebo základný náter
na podlahy,na otvorený a pórovitý betón.

Vytvorenie
tekutého
samovyrovnávajúceho
materiálu :
Približne 1 objem namiešaného S.P. Primer
pridajte k 1 objemu materiálu Thortex FloorTech R.S. Screed. Toto je ekvivalent zmesi 10 kg
S.P. Primer / 25 kg materiálu R.S. Screed.

Thortex Floor-Tech S.P. Primer pozostáva
z unikátnej zmesy epoxidových živíc kombinovaných
Vytvorenie ekonomického výplňového materiálu :
s polyamino-amínovými aduktami, ktoré boli špeciálne Jedno balenie Floor-Tech S.P. Primer (2kg)
vybraté tak, aby poskytli optimálnu úroveň penetrácie, treba zmiešať s 30-35 kg čistej a suchej zmesi
priľnavosti a schopnosti prijať ďalší náter.

keramického piesku.

Pred spracovaním si prosím pozorne prečítajte
nasledovné informácie, aby ste sa uistili, že úplne
rozumiete aplikačnému procesu.

PRÍPRAVA POVRCHU
Povrch musí byť čistý, suchý bez oleja, mastnôt
a uvoľneného materiálu.
Nový betón : Povrch treba zľahka opieskovať,
rozryť alebo mechanicky obrúsiť, aby sa odstránil
výkvet cementu. Vzniknutý prach a úlomky treba
odstrániť pozametaním alebo poodsávaním.
Starší betón : Povrch sa musí umyť vodou
s čistiacim prostriedkom pod tlakom, aby sa
odstránila všetka olejová špina a mastnoty.
Veľmi silné olejové zašpinenie bude asi treba
vypáliť alebo nechať vypotiť. Voľné, zle
priliehajúce staršie nátery, treba odstrániť
opieskovaním alebo rozrytím. Vzniknutý prach a
úlomky treba odstrániť pozametaním alebo
povysávaním
Poznámka: Všetky betónové povrchy musia mať
max. vlhkosť menej ako 7%.
Iné povrchy : Povrch treba dôkladne odmastiť,
potom obrúsiť a poodsávať všetok prach.
MIEŠANIE
Thortex Floor-Tech S.P. Primer S.P. je
dvojzložkový materiál pozostávajúci z bázovej a
aktivačnej zložky. Bázovú zložku prelejte do
vhodnej miešacej nádoby a pridajte aktivátor.
Dôkladne zamiešajte, aby vznikla homogénna
zmes.

Pri miešaní samovyrovnávajúcej a výplňovej
zmesi odporúčame použiť mechanický mixér.
APLIKÁCIA
Natieranie:
Thortex Floor-Tech S.P. Primer sa na
pripravený povrch natiera tuhými štetkami,
stierkou alebo valcom tak, aby sa vytvorila
rovnomerne hrubá vrstva. Treba dať pozor, aby
nevznikli príliš mokré a hrubé miesta. Na drsných,
jamkovitých povrchoch, treba výrobok tak
zapracovať do povrchu, aby ste zabezpečili
kompletné namočenie substrátu.
Samovyrovnávajúca mazanina :
Na pripravený povrch nalejte zmes Thortex
Floor-Tech S.P. Primer/Floor-Tech R.S. Screed
a rozotrite pílkovitým hladidlom.
Výplňový materiál :
Zmiešaný
Thortex
Floor-Tech
S.P.
Primer/Filler sa vyleje na opravovanú plochu a
upraví sa hladidlom.
Všetko použité náradie sa musí ihneď po použití
vyčistiť pomocou Thortex Universal Cleaner.
Teoretická spotreba
9,6 m2 / 1 kg pri 100 mikrónoch suchého náteru.
Keď sa použije ako samovyrovnávacia mazanina
zmiešanie 10 kg Thortex Floor-Tech SP Primer
s 25 kg Thortex Floor-Tech RS pokryje 7 m2
v hrúbke 3 mm.

Odporúčaná hrúbka náteru

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Mokrý
Suchý

Pokiaľ sa dodržiavajú predpisy priemyselnej
hygieny je Thortex Floor-Tech S.P. Primer
bezpečný pre použitie.

100 mikrónov
100 mikrónov

FYZIKÁLNE KONŠTANTY
Používajte gumenné rukavice.
Pomer miešania
Báza
2

:
:

Aktivátor
1
(podľa objemu)

Úplné bezpečnostné
u dodávateľa.

listy

BALENIE
Vzhľad
Báza
Aktivátor

Dodávané v 2 kg
5 kg
20 kg baleniach.
.

Číra tekutina
Číra tekutina

Schnutie a zretie pri 20°C
Doba použitia
Suché na dotyk
Tvrdé vyzretie
* Min. čas na pretretie
Max. čas na pretretie
Úplné vyzretie

30 min.
2 hod.
16 hod.
2 hod.
24 hod.
7 dní

Tieto časy zodpovedajú iba pre Thortex
Floor-Tech SP Primer. Keď sa výrobok
zmieša pre iné použitie, časy sa predĺžia
a budú záležať na konečnom množstve zmesi.
* Poznámka:
Keď sa použije ako základný náter pre
Thortex Floor-Tech R.S. toto je maximálny čas
na pretretie.
Obsah tuhých látok
100%
V.O.C.
Žiadne
Doba skladovateľnosti
Neobmedzená, pokiaľ je balený v
originálnych baleniach a skladovaný pri
teplotách 5°C - 40°C.

sú

dostupné

