Cemprime EP -pohjustusaine
Tuotetiedot
CEMPRIME EP on kaksikomponenttinen epoksipohjustusaine CEMSTYLE-pinnoitteille. Sillä on
erinomainen tartunta sekä kuiville että hieman kosteille alustoille. Kun pohjustusaineelle sirotellaan
kvartsihiekkaa, se muodostaa kiinteän alustan aluslattian ja sementtipohjaisen pinnoitteen välille.
Tekniset tiedot
Kuiva-ainepitoisuus
Tiheys
Shore-kovuus
Väri
Työstöaika
Viskositeetti [20 oC]
Tartuntalujuus
Minimikäyttölämpötila
Riittoisuus
Kuivumisaika

100 %
A-komponentti: 1,1 g/cm³ ja B-komponentti: 1,3 g/cm³
75
kellertävä, läpikuultava
n. 30 min [20 oC]
A-komponentti:1060 mPas/B-komponentti: 150 mPas; A + B / 485 mPaS
B 1,5 [EN 13813]
+3 oC
300 - 500 g/m2/kerros, alustasta riippuen
8 h, kestää kävelyä: 24 h, täysin kovettunut: 8 vrk
mekaaninen kuormitus: 2 vrk; kemikaalikestävyys: 7 vrk

Alustan valmistelu
Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja pölytön. Ruoste, pöly ja rasva on poistettava teräspinnalta. Suositeltava käyttölämpötila (pinta, ympäristö ja pohjustusaine): 15 - 25 oC. Minimilämpötila >10 oC ja
maksimilämpötila +35 oC ja suhteellinen kosteus <70 %. Pinnan lämpötilan tulee olla aina vähintään 3o yli
kastepisteen.
Sekoitus ja levitys
CEMPRIME EP -tuotetta ei voi laimentaa. Sekoita komponentit A ja B huolellisesti ennen käyttöä. Ota
kaksi paino-osaa hartsia (A-komponentti) ja lisää siihen yksi paino-osa kovetetta (B-komponentti). Sekoita mekaanisesti (300 1/min) kunnes seoksesta tulee homogeeninen. Pienet määrät voidaan sekoittaa
käsin. Levitä telalla tai harjalla. Riittoisuus 300 - 500 g/m2 pinnan karheudesta riippuen. Sirottele märälle
pinnalle kuivaa kvartsihiekkaa (raekoko: 0,4 - 0,8 mm). Harjaa ylimääräinen hiekka pois pinnan kuivuttua.
Pinnalle ei saa muodostua lammikoita.
Puhdistus
Kaikki työkalut on puhdistettava välittömästi MEK-liuottimella.
Pakkaukset ja varastointi
25 L astiat. Kestää varastointia 6 suljetuissa astioissa jäätymiseltä suojattuna.
Käyttöturvallisuus
Käytä suojavaatetusta ja ruiskutettaessa hengityssuojainta. Roiskeet iholta on pestävä välittömästi
vedellä ja saippualla ennen niiden kuivumista. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteessa.
Kuljetus
Ei luokiteltu tuote.

Tämän esitteen tiedot on ilmoitettu parhaan tietämyksen mukaan. Käyttäjä on kuitenkin itse vastuussa tuotteen soveltuvuudesta omaan
käyttötarkoitukseensa ja käyttöolosuhteisiin. Muutokset mahdollisia.
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