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FLOWFRESH PRIMER 
 
Описание на продукта  
3-компонентен, водно-полиуретанов грунд за бетон и циментови основи. Flowfresh Primer  се                  
свързва с основи, които имат относителна влажност до 97% (към BS 8204) 
 
Употреби  
За грундиране на бетон и замазки, преди препокриване с  Flowfresh  полиуретан-циментови покрития 
(MF, RT & HF). За порести подове е необходимо второ покритие. Възможно е да се поръси  пясък  
(0,5 кг / м2), за да се гарантира, че покритието  не се подхлъзва по време на уплътняването. 
 
Flowfresh Primer е особено подходящ за райони, където е от съществено значение висока 
топлоустойчивост. 
 
Околна среда и здраве  
Flowfresh Primer е продукт без разтворители. Следвайте съответните указания за здравословни и 
безопасни условия на труд, приложими за мястото, където се извършва полагането. 
За повече информация, моля, направете справка в информационните листове за безопасност за 
отделните компоненти 
 
Съотношение на компонентите  
1,9 части от компонент А се смесват с 1,8 части компонент В и 1 част от компонент С по тегло. 
Добавете всички втвърдители B към основа A, разбъркайте 30 секунди преди да добавите       
пълнител C. Уверете се, че всички пълнители C се смесват отстрани на контейнера.  
Разбъркайте с ниска скорост, като внимавате да не напълните с  въздух. 
 
Температура на прилагане 
Препоръчителната температура на материала и основата е 15 - 25°C, но не по-малко от 5°C. 
Температурата на основата трябва да надвишава "точката на оросяване" с 3°C по време на нанасяне 
и втвърдяване. Температурите не трябва да падат под 5°C в рамките на 24 часа след прилагането. 
 
Време на полагане / време на експлоатация 
Готовият продукт трябва да се използва в рамките на 20 минути при температура от 20°C. 
При по-високи температури (и ако са оставени в кофата) времето за прилагане е по-кратко. 
Разделете смесения продукт в по-малки количества, ако се работят малки  зони. 
 
Време за втвърдяване (при 20°C)  
Може да бъде покрита след 15 часа. Може да се ходи след 10 часа. 
Ниската относителна влажност, максимум 70%, както и добрата вентилация са предпоставки за 
постигане на горните времена за съхнене. Продуктът е напълно закален след 5-7 дни. 
Не покривайте и не измивайте през първите 16 часа от втвърдяването.  
 
Цвят   
Натурален  
 
Съдържание на сухи вещества   

Прибл. 88% 
 
Плътност  
Компонент А прибл. 1,0 kg / литър. Компонент Б прибл. 1,25 кг / литър. Компонент С прибл. 2,3 кг / 
литър. A + B + C прибл. 1,4 kg / l. 
 



 
 
 
 

 

 
 
Flowcrete Polska Sp. z o.o. 
Marywilska 34 I, 03-228 Warsaw, Poland 
Tel.: +48 22 879 89 07,  M: +359 898 61 58 31 
poland@flowcrete.com 
 

 

IIInnnfffoooTTTeeeccchhh 

www.flowcrete.bg 

Съхранение  
Температура на съхранение между 5°C и 40°C. Защитете от замръзване.  
12 месеца в неотворена опаковка за компоненти А и Б. 
6 месеца в неотворена опаковка за компонент С. 
Предпазвайте от влага и влага / замърсители. 
 
Опаковка  
Продуктът се доставя A + B + C в следните опаковки. 
 

Опаковка  База A   Втвърдител B   Пълнител C 

6.0 kg (4.3 литра) 2.4 kg 2.3 kg 1.3 kg 
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