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Obszary stosowania 

W przypadku spoin dylatacyjnych, 
w szczególności na zewnątrz, ela-
styczne masy spoinowe wymagają 
gruntowania podłoża dla zapew-
nienia dobrej przyczepności.  
W przypadku spoin na złączach 
wysoka własna przyczepność mas 
spoinowych w wielu przypadkach 
umożliwia ich zastosowanie bez 
primera. Primer PUR może być 
stosowany z wszystkimi poliureta-
nowymi masami dylatacyjnymi 
Remmers, również z masami za-
lewowymi. Wymagany jest szcze-
gólnie na porowatych podłożach.  

Sposób stosowania 

Primer PUR należy nakładać na 
suche i czyste podłoże. Masę dyla-
tacyjną należy układać w przecią-
gu podanego czasu wietrzenia 
środka gruntującego, zgodnie z ta-
belą. Minimalny czas wietrzenia 
jest potrzebny, aby w primerze 
mogła zajść niezbędna reakcja 
chemiczna i aby rozpuszczalnik 
zawarty w primerze mógł się ulot-
nić. Maksymalny czas wietrzenia 
nie może być przekraczany, po-

nieważ w przeciwnym wypadku 
primer tak daleko przereaguje, że 
nie będzie wystarczająco aktywnie 
wiązał się z masą dylatacyjną. 
Temperatura podczas nakładania 
primera +5°C do +40°C. 

Wskazówki 

Podane czasy wietrzenia odnoszą 
się do klimatu normalnego: 23°C  
i 50% wilgotności względnej.  
Niższe temperatury wydłużają, 
wyższe skracają te czasy. Przy 
stosowaniu na tworzywach sztucz-
nych należy wykonać najpierw 
próbę w mało widocznym miejscu. 
Nie stosować na pleksiglasie.  
W przypadku gładkich podłoży 

(metale, powierzchnie emaliowa-
ne) zalecane jest zmycie podłoża 
rozpuszczalnikiem V 101. 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Butelki aluminiowe o pojemności 
250 ml i 1.000 ml 
Zużycie: 
Zależne od rodzaju podłoża, prze-
ciętnie około 10 ml/mb na obie 
ścianki wypełnianej spoiny. 
Składowanie: 
W zamkniętych, oryginalnych po-
jemnikach, w miejscu chłodnym  
i suchym, ok. 6 miesięcy. 

Masa uszczel-
niająca 

Primer 
Czas wietrzenia 

min. maks. 

MS 150  
(art. 7500) 

Primer PUR 60 minut 300 minut 

PU AW  
(art. 7630) 

Primer PUR 60 minut 300 minut 

Verguss PUR 2 K  
(art. 7550) 

Primer PUR 100 minut 400 minut 

Verguss AW 2K 
(art. 7641) 

Primer PUR 100 minut 400 minut 

 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 7530 

Primer PUR 
Primer pod masy dylatacyjne, na bazie żywicy  
poliuretanowej w rozpuszczalniku organicznym 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Do zastosowań 
wewnętrznych i 
zewnętrznych 

 Temperatura 
stosowania 

 Nakładanie pędzlem  Okres 
przechowywania 

 Przechowywać w 
miejscu chłodnym i 
chronionym przed 
mrozem/ chronić 
przed wilgocią/ 

zamykać opakowanie  

      

 
 Czasy wietrzenia 
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Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie 

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia 
są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika 
żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pi-
semnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 

 


