
Описание:

Cempatch Primer е еднокомпонентен грунд и лепило, 

модифициран с полимер. Създаден за употреба като 

свързащ агент между елементите от системата за 

ремонт Cempatch и бетоновата основа.

Cempatch Primer предпазва стоманената армировка 

в бетона чрез създаване на високо алкален инертен 

слой. Той предпазва и чрез прилагане на технология 

на мигриращи корозионни инхибитори, които 

свеждат до минимум разпространението на корозия 

в околни участъци от армировката.

Инструкции за употреба

Подготовка на основата:

Основата трябва да се почисти механично чрез 

пясъчно-струйна обработка, почистване с пяна и 

други методи, до постигане на чиста, без прах, масла, 

бои и без отлагания повърхност.

Корозиралата армировка трябва напълно да се открие 

и почисти от ръжда.

 

Смесване:

В чист контейнер налейте 2.5 л вода (за 8 кг опаковка) 

и бавно добавете Cempatch Primer. Разбъркайте добре 

до получаване на гладка консистенция.

Приложение:

Когато се използва като покритие за армировка, 

Cempatch Primer се полага с четка в 2 слоя с около 

1мм дебелина. Оставете всеки слой да достигне 

начална якост, преди да положите следващото 

покритие.  

Когато се използва като свързващ грунд, всички 

повърхности трябва да се намокрят добре 

предварително, особено при сухи условия, до 

насищане. Cempatch Primer се полага с твърда четка.

Покритието с възстановяващата мазилка трябва да 

се направи докато грунда е все още лепкав. Това 

е задължително условие. Ако изсъхването вече е 

започнало трябва да отстраните грунда и операцията 

да се повтори.

Забележки:

Да не се използва ако температурата на основата е 

под 5°С и когато околната температура е около 5°С и 

се очаква да се понижи.

Технически характеристики:

Плътност на сместа 1.80 кг/литър

Време за работа @ 20°С 60 – 90 минути

Якост на адхезията 

( N/mm2 )

1.5 – 2.5 

(повреда на 

бетона)

Максимална температура при 

полагането

30 °С

Минимална температура при 

полагането

5 °С

Почистване: 

Всички инструменти се почистват веднага след 

употреба, с чиста вода. Засъхналият материал може 

да се отстрани механично. 

Опаковка:

Cempatch Primer се доставя в опаковка от 8 кг.  

Покритие и разходна норма:

Една опаковка  Cempatch Primer е достатъчна за 10 – 

15 m2 , когато се използва като свързващ грунд.

Съхранение:

Cempatch Primer има годност от 12 месеца ако 

се съхранява в неотворената си опаковка, при 

температури между 10˚C - 30˚C, в сухи условия. 

Пазете от замръзване!

 

Предпазни мерки

Здраве и безопасност:

При работа с материала трябва да се носят защитни 

ръкавици и защитна маска за очите.

Cempatch Primer
Компонент от системата за поправка и 

предпазване на бетон  Cempatch  



В случай че попадне в очите, незабавно наплискайте 

обилно с вода и потърсете медицинска помощ.

Запалимост:

Cempatch Primer не е запалим.

За повече информация вж. „Информационен лист за 

безопасност” относно този продукт.

Допълнителна информация:

DCP произвежда голямо разнообразие от добавъчни 

материали, които включват:

 © Хидроизолационни мембрани и уплътнения

 © Материали и пълнители за запълване на фуги 

 © Циментови и епоксидни разтвори

 © Специализирани материали за настилки

DCP предлага също така пълна гама от продукти, 

създадени специално за поправката и подновяването 

на повреден бетон. “Систематичният подход” на DCP 

за възстановяващи материали обхваща следните:

 © Възстановяващи, строителни разтвори, поставяни 

ръчно

 © Възстановяващи, строителни разтвори, поставяни 

чрез пулверизатор

 © Течни микробетони

 © Химически устойчиви, епоксидни, строителни 

разтвори

 © Противокарбонизационни/противохлоридни 

защитни покрития

 © Устойчиви на химикали и противоизносващи 

покрития

За повече информация относно гореспоменатите, 

потърсете местния представител на DCP.

Cempatch Primer


