
OPIS PRODUKTU
PRIMER  200 jest bezbarwnym, sztywnym, dwuskładnikowym podkładem epoksydo-
wym opartym na wodzie. Stosowany jako uniwersalny podkład przy hydroizolacji i im-
pregnacji powierzchni absorbujących i nieabsorbujących cieczy. Wiązanie następuje w 
drodze reakcji dwóch połączonych składników.

ZASTOSOWANIA
PRIMER 200 stosowany jest jako podkład pod poliuretanowe membrany hydroizolacyj-
ne oraz poliuretanowe wypełniacze ubytków oraz poliuretanowe i epoksydowe pokrycia 
podłóg na takich powierzchniach jak: zacierany beton, metale, asfalt, papy bitumiczne, 
kafle ceramiczne, szkło, stare akrylowe pokrycia itp.
Stosowany również na powierzchniach absorbujących wodę tj. beton, gips itp. Może być 
także stosowany na wilgotnych powierzchniach betonowych (powyżej 5% wilgotności).
Jest również stosowany w celu aktywacji powierzchni, gdy został przekroczony czas na-
noszenia kolejnych warstw membrany hydroizolacyjnej.

ZALETY
• Prosta aplikacja 
• Doskonałe przyleganie do chłonnych i niechłonnych powierzchni
• Odporność na trwale zalegającą wodę
• Powstrzymuje powstawanie pyłu
• Może być nakładany na wilgotne powierzchnie, bez utraty przyczepności.
• Może być rozcieńczany wodą do uzyskania pożądanej lepkości
• Odporny na chemikalia

ZUŻYCIE
0,1 – 0,2 kg/m2 dla jednej warstwy. Aplikacja polega na nakładaniu produktu wałkiem 
na gładką powierzchnię w optymalnych warunkach. Czynniki takie jak porowatość po-
wierzchni, temperatura, wilgotność, sposób aplikacji i wymagane wykończenie może 
zmienić dedykowane zużycie.

KOLOR
Produkt jest w kolorze mlecznożółtym.

PRIMER 200 
epoksydowy podkład gruntujący



DANE TECHNICZNE

APLIKACJA

Przygotowanie podłoża
Wykonane z należytą starannością przygotowanie powierzchni do nałożenie PRIMER 200 jest istotne dla uzyskania 
optymalnej trwałości. Powierzchnia musi być sucha, wolna od wszelkich zabrudzeń, pyłów i luźnych elementów, które 
mogłyby zaburzyć przyleganie. Maksymalna dopuszczalna wilgotność powierzchni wynosi 7%. Stare, luźne pokrycia, 
zabrudzone, tłuste muszą zostać zeszlifowane. Nieregularne i ostre kształty muszą zostać wyrównane lub usunięte.
Odporność podłoża na kompresję musi wynosić nie mniej niż 25MPa, a odporność na odrywanie co najmniej 1,5 MPa.

Właściwości Wyniki Metodyka badań

Zawartość Żywica epoksydowa + utwardzacz, produkt na bazie wody

Stosunek mieszania A:B = 3:1

Przyczepność do wilgotnego 
betonu (6%) >1,8  N/mm2 ASTM D 903

Przyleganie do aluminium >2 N/mm2 ASTM D 903

Twardość (skala Shore A) >95 ASTM D 2240

Wodoszczelność Brak przecieków (1m słupa 
wody/ 24h) DIN EN 1928

Temperatura użytkowa -30°C do +90°C Własna

Temperatura aplikacji Od + 10°C do + 35°C

Warunki: 20°C, 50% RH

Czas na użycie
po zmieszaniu 45 – 50 minut

Czas nakładania kolejnej 
warstwy 6 – 12 godzin

Całkowity czas schnięcia 7 dni



Mieszanie składników
PRIMER 200 składnik A i składnik B powinny być mieszane w stosunku 3:1 przez użycie mieszadła, przy wolnej prędko-
ści obrotów (czas 3-5 minut).
Uwaga: mieszanie składników powinno być szczególne dokładne przy ściankach i dnie. Produkt musi być całkowicie 
jednorodny do aplikacji.
Rozcieńcz zmieszany produkt czystą wodą (15-25% objętości) by uzyskać pożądaną lepkość. 

Gruntowanie
Rozprowadź jednorodną, rozcieńczoną mieszaninę PRIMER 200 za pomocą wałka lub pędzla, aż powierzchnia do za-
gruntowania zostanie w całości pokryta. Po upływie 6-12 godzin (nie później niż 24 godziny), gdy podkład jest wciąż 
lekko kleisty, nałóż powłokę poliuretanową lub poliuretanowy wypełniacz ubytków.
UWAGA: Jeżeli powierzchnia jest krucha (np. lekki beton, wylewka perlitowa) zastosuj dwie warstwy PRIMER 200. 
Zużyj zawartość zmieszanego produktu w ciągu 50 minut.
Nie nakładaj PRIMER 200 jeśli temperatura powietrza lub podłoża jest niższa od 10°C.

Dla najlepszego rezultatu temperatura aplikacji powinna wynosić pomiędzy 10°C – 35°C. Niższa temperatura wydłuży 
czas wiązania, a wyższa zbyt je przyspieszy. Wysoka wilgotność może negatywnie wpłynąć na rezultat.

OPAKOWANIA I PRZECHOWYWANIE
PRIMER 200 dostarczany jest w metalowych puszkach i wadze 15 + 5 kg i 3 + 1 kg. Pojemniki należy przechowywać 
w chłodnym i suchym miejscu nie dłużej niż 9 miesięcy od daty produkcji. Chronić pojemniki przed wilgocią i słońcem. 
Temperatura przechowywania powinna mieścić się w zakresie : 5-30 °C. Produkt powinien być przechowywany w ory-
ginalnych, zamkniętych pojemnikach, oznaczonych etykietą z informacjami o producencie, przeznaczeniu produktu i 
środkach ostrożności przy stosowaniu.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
PRIMER 200 zawiera aminy i żywice epoksydowe. Przed użyciem zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa produktu.
 WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PRZEZ PROFESJONALISTÓW.

Nasze porady techniczne dotyczące użytkowania, zarówno ustne, pisemne, jak i testowe, są przekazywane w dobrej 
wierze i odzwierciedlają obecny poziom wiedzy i doświadczenia z naszymi produktami. Podczas korzystania z naszych 
produktów w każdym indywidualnym przypadku wymagana jest szczegółowa inspekcja obiektowa i kwalifikacyjna w 
celu ustalenia, czy dany produkt / lub technologia aplikacji spełniają określone wymagania i cele. Ponosimy odpowie-
dzialność tylko za to, że nasze produkty są wolne od wad; w związku z tym prawidłowe stosowanie naszych produktów 
mieści się całkowicie w zakresie odpowiedzialności. Będziemy oczywiście dostarczać produkty o stałej jakości w ramach 
naszych Ogólnych warunków sprzedaży i dostawy. Użytkownicy są odpowiedzialni za przestrzeganie lokalnych przepi-
sów i uzyskanie wszelkich wymaganych zatwierdzeń lub zezwoleń. Wartości w niniejszej karcie technicznej podano jako 
przykłady i nie można ich traktować jako specyfikacji. Aby uzyskać specyfikacje produktu, skontaktuj się z nami. Nowe 
wydanie karty technicznej zastępuje poprzednie informacje techniczne i czyni je nieważnymi. Konieczne jest zatem, aby 
zawsze podać aktualny kodeks postępowania.


