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Vysokoodolná polyuretánová penetrácia pre podlahové systémy Ucrete

Speciální, chemicky vysoce odolný polyuretanový těsnicí tmel.
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Armovacie prvky/rezy (viď. vykonávacie predpisy) sa
pretrú štetcom, pritom je nutné dbať na dokonalé prekrytie a zamedziť tvorbe kaluží. PRIMER SC sa nepoužíva
na vyplnenie nerovností a defektov povrchu betónu.
Rôzne zafarbenie zložky 3 (PART 3) neovplyvňujú vlastnosti produktu.

Čistenie
Na čistenie prístrojov a náradia, ako aj na čistenie rozliatych zvyškov je možné použiť xylén.

Vytvrdzovanie
Pred aplikáciou následných vrstiev musí byť penetrácia vytvrdnutá a nesmie byť lepivá. Dobu vytvrdnutia ovplyvňuje
teplota podkladu a vzdušná vlhkosť. Obvykle môže byť na
Ucrete PRIMER SC následná vrstva aplikovaná:
• po 12 hodinách pri +20 °C
• po 16 hodinách pri +10 °C
Defekty na povrchu penetrácie ako sú bubliny, viditeľné
póry, nedotreté plochy a pod. môžu mať za následok
poruchy vo finálnom povrchu podlahy.Ak sú viditeľné defekty na penetrácii, je plochu nutné znovu napenetrovať.
Následné vrstvy vhodného podlahového systému Ucrete
sa musia aplikovať do 48 hod. V prípade, že aplikácia sa
bude vykonávať neskôr, je nutné plochu obrúsiť a penetráciu znovu zopakovať. Pri aplikácii nasledujúcej vrstvy
vhodného podlahového systému Ucrete nesmie byť povrch
penetrácie mokrý.

Spotreba
Na spotrebu má rozhodujúci vplyv drsnosť, pórovitosť a
teplota povrchu. Nasledujúce hodnoty je možné chápať
ako príklad:
• 0,2 – 0,4 kg/m2
• 7 – 14 m2/balenie

Skladovanie
Všetky zložky penetrácie Ucrete PRIMER SC skladujte v
zastrešených skladovacích priestoroch. Nesmú sa ukladať
priamo na zem. Chrániť pred všetkými zdrojmi vlhkosti a
priamym slnečným žiarením. Skladovať v suchu pri teplote
v rozmedzí +5 až +30 °C. Tekuté komponenty musia byť
chránené pred mrazom.

Odpady
Obaly zložky 2 (Part 2) môžu obsahovať malé množstá nereaktívnych diizokyanátov (MDI) Preto by sa mali vypláchnuť
5 % roztokom kalcinovanej sódy (uhličitan sodný alebo
sóda na pranie) a až potom likvidovať ako stavebný odpad
podľa príslušných predpisov a pravidiel.

Upozornenia a obmedzenia
Vo vytvrdnutom stave nepredstavuje Ucrete PRIMER SC
žiadne fyziologické nebezpečenstvo.
Počas aplikácie podlahových systémov Ucrete nie je nutné
používať respirátor.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte príslušného odborno-technického poradcu BASF.

Ucrete PRIMER SC sa používa ako základná vrstva
pod podlahové systémy Ucrete zodpovedajúce
príslušnej CE značke
Viď. zodpovedajúce prehlásenie o parametroch
pre danú skladbu systému

Balenie
Ucrete PRIMER SC sa dodáva v kompletnom balení
2,905 kg.
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BASF Slovensko spol. s r.o., Divízia Stavebné hmoty
Na stanicu 937/26B, 010 09 Žilina
T: +421 41 76 314 83, T: +421 41 918 888 918
F: +421 41 76 314 84
E-mail: info.sk@basf.com
www.master-builders-solutions.sk, www.basf-sh.sk
Zákaznícky servis:
T: +421 41 72 345 91
F: +421 41 76 314 84
E-mail: objednavky.sk@basf.com

Technicko-poradenský servis:
Priemyselné a
0903 400 855
0903 553 696
0910 999 771
0918 490 817

dekoratívne podlahy, parkoviská, strechy
Bratislavský kraj, Trnavský kraj
Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj
Manažér pre systémy UCRETE

Hydroizolácie, sanácie betónových konštrukcií
0905 033 303 Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Košický kraj
0918 490 825 Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú rozdielne. V technickom liste sú uvedené všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný
preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je si potrebné vyžiadať poradenstvo
odborno-technických poradcov predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci odchýli pri spracovaní a aplikácii tovaru od technických podmienok,
skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a dôb ich použiteľnosti. Aktuálne informácie o produktoch firmy sú dostupné na www.master-builders-solutions.sk..
Vydané: Január 2016
Novým vydaním stráca staré platnosť.
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