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  פריימר לבטון -7010דף טכני מריס 

  

צוב פני השטח של יר על בסיס טינרים ופרפולימרים  לשם שיפור ההדבקה ויהינו פריימ 7010מריס 

  .בטון

  :אופן השימוש

  .ולשייף מעט כדי לאפשר ספיגהשומנים ולכלוך , יש לנקות את שטח הבטון מרטיבות 

  .ר למטר מרובע ולהמתין כשעתיים ליבוש "ג 150 - 100בכמות של  7010שם פריימר ייש לי

הפריימר פועל גם באופן כימי על הבטון והזמן של שעתיים נדרש מעבר ליבוש הרגיל על מנת לאפשר 

  .הפעולה

  .ודבקים שונים  ניתן להדביק על המשטח המטופל מסטיקים לאיטום -לאחר הייבוש

  .יש לבדוק כל דבק וחומר איטום להתאמה לפני השימוש בקנה מידה מסחרי

  :הוראות זהירות

  .הינו דליק ומכיל ממסים העלולים לגרות נשימה 7010פריימר 

יש לקבל עזרה רפואית . לעבוד במקום מאוורר  ועם כפפות, להרחיק מילדים, באש להיזהריש 

  .במקרה הצורך

  .שניתן לקבלו לפי דרישה MSDSמצא בדף בטיחות פירוט נוסף נ

  

  

  
  
  
  
  
  

  
ניתן בתום לב ומשקף את רמת הידע , רת בדיקותכתוב או בעז, בין אם באופן מילולי, הייעוץ הטכני שלנו עבור השימוש

נדרשת בדיקה מוכוונת מטרה ומקצועית בכל מקרה , כאשר משתמשים במוצרים שלנו. בהתייחס למוצרוהניסיון שלנו 
אחריותנו מוגבלת . או טכנולוגיית היישום הנדונה עומדים בדרישות ומטרות ספציפיות/ומקרה על מנת לקבוע באם המוצר ו

יישום נכון של המוצרים שלנו הוא בתחום אחריותך וחובתך , לפיכך ;ר תקין ועד לשווי החומר שנקנה ושולם עבורולספק חומ
המשתמשים הם . ברור מאליו כי אנו נספק מוצרים בעלי איכות עקבית במסגרת תנאי המכירה והמשלוח הכלליים. המלאים

הערכים המובאים בעלון הנתונים הטכניים הזה . נדרשולקבלת כל אישור או היתר  בדרישות החוקהאחראים לעמידה 
לקבלת המפרטים של המוצרים פנה למחלקת המחקר . ניתנים כדוגמאות בלבד ואין לראות בהם כמפרטים מחייבים

עליך , על כן. גרסה חדשה של עלון הנתונים הטכניים מחליף כל מידע טכני קודם והופך אותו לבלתי תקף. והפיתוח שלנו

  . הגרסה המעודכנתיד את להשיג תמ
  . כל הערכים מייצגים ערכים רגילים ואינם מהווים חלק ממפרטי המוצרים* 


