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IDROPRIMER ir frakcionēta bitumena un ūdens bāzes 
gruntēšanas sastāvs.  Salīdzinot ar šķīdinātāja bāzes 
gruntēšanas sastāviem, IDROPRIMER nav uzliesmojošs un 
ir bez aromāta.
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IDROPRIMER

Polyglass ir Zaļās Būvniecības 
Padomes loceklis

Garantēta kvalitāte 
UNI EN ISO 9001:2008 un
UNI EN ISO 14001:2004
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POLYGLASS SPA
Registered Office: Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

Head Office: Via dell’Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy 
Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - www.polyglass.com - info@polyglass.it

TEHNISKAIS APRAKSTS
IDROPRIMER ir frakcionēta bitumena un ūdens bāzes gruntēšanas sastāvs. Salīdzinot ar šķīdinātāja bāzes gruntēšanas 
sastāviem, IDROPRIMER nav uzliesmojošs un ir bez aromāta. Lai gan IDROPRIMER ir ūdens bāzes gruntēšanas sastāvs, tā 
žūšanas laiks ir īss.  IDROPRIMER ir ļoti šķidras konsistences produkts, kam piemīt teicama adhēzija ar visu veidu virsmām. 

PIELIETOJUMS
IDROPRIMER ir adhēziju uzlabojošs gruntēšanas sastāvs, kas saista putekļus pie virsmas, pirms bitumena polimēra bāzes 
membrānu un šķidro bitumena membrānu uzklāšanas.  IDROPRIMER ir piemērots arī bāzes slāņa izveidei pirms hidroizolācijas 
izveides uz esošām membrānām. 

DARBA APRAKSTS 
Sastāvs ir gatavs lietošanai pēc tā sajaukšanas. 
IDROPRIMER uzklājams izsmidzinot, vai uzklājot ar rullīti vai otu uz sausas un tīras virsmas, uz kuras nav eļļas. 
Nelietot gruntēšanas sastāvu pie temperatūras, kas zemāka par + 5 ° C, ja gaidāms lietus, kas varētu produktu noskalot no 
virsmas. IDROPRIMER ir sala neizturīgs. 
Cietēšanas laiks ir atkarīgs no uzklātā materiāla slāņa biezuma un pamatnes veida. Liela uzklātā materiāla daudzuma, zemas 
temperatūras vai zemas absorbcijas virsmu gadījumā, žūšanas laiks var palielināties līdz 8 stundām.

IEPAKOJUMS, UZGLABĀŠANA UN DARBARĪKU TĪRĪŠANA 
IEPAKOJUMS 5, 20 l spaiņi 

UZGLABĀŠANA Produktu uzglabāt slēgtos spaiņos, sausā vietā, tālu no UV stariem - 12 mēnešus.  Sargāt no sala.  
           

DARBARĪKU TĪRĪŠANA Pēc izmantošanas darbarīkus tīrīt ar šķīdinātāju.

TEHNISKAIS APRAKSTS
KONSISTENCE šķidrums
KRĀSA brūna
PH PIE 20 °C 8 - 11
BLĪVUMS PIE 20 °C - EN ISO 2811-1 1,02 (±0,03) kg/l
SAUSAIS ATLIKUMS PIE 130 °C - EN ISO 3251 32 - 36%
MINIMĀLĀ UZKLĀŠANAS TEMPERATŪRA +5 °C

VISKOZITĀTE DIN 4 PIE  20 °C - EN ISO 2431 18’’ - 26’’
UZLIESMOJAMĪBA Nav uzliesmojošs
ŽŪŠANAS LAIKS, 20 °C 4 - 6 st.
PATĒRIŅŠ ATKARĪBĀ NO PAMATNES 200-300 gr/m2

UZGLABĀŠANA ORIĢINĀLAJĀ IEPAKOJUMĀ 12 mēn.

DROŠĪBAS DATI 
Skat. Drošības datu lapu

TIKAI PROFESIONĀLAI
IZMANTOŠANAI

Dotie dati, informācija 
un ieteikumi izriet no-
POLYGLASS SPA pieredzes.
Ikvienam, kas izmanto IDRO-
PRIMER ir jānodrošina, 
ka produkts ir piemērots 
konkrētam pielietojumam un 
iestrādes veidam.
Jebkurā gadījumā, vienīgi 
persona, kas iestrādā pro-
duktu, atbild par pareizu 
iestrādi, un ir atbildīgs par 
visām sekām, kas izriet no 
minētā darba procesa.
Lūdzu, vienmēr ņemt 
vērā tehnisko datu la-
pas jaunāko versiju, kas 
pieejama mūsu mājas 
lapā: www.polyglass. com.
Lai saņemtu papildu 
informāciju, lūdzam 
sazināties ar mūsu 
tehniskā atbalsta komandu.
POLYGLASS SPA patur 
tiesības bez iepriekšēja 
brīdinājuma mainīt 
produkta tehnisko 
specifikāciju, saskaņā ar 
nepieciešamību uzlabot 
produktu.
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