
Описание:

Cemflow Primer е  еднокомпонентен полимерен грунд. 
Създаден е да подпомага адхезията на циментови 
нивелиращи подови покрития от серията Cemflow.
Използва се също за запълване на пори в  абсорбиращи 
повърхности. Така предпазва от освобождаване 
на въздух от по-долни пластове, и по този начин 
предотвратява образуването на шупли и празнини в 
повърхността на положеното покритие.

Cemflow Primer притежава отлична дълготрайност и 
адхезия и добра резистентност към вода.

Инструкции за употреба

Подготовка на основата:

Подовите повърхности трябва да са здрави, сухи и без 
замърсявания и отлагания, които биха попречили на 
адхезията. Бетонови подове и пясъчно-циментови 
замазки трябва да са напълно втвърдили. Основата 
трябва да бъде и механично почистена чрез 
пясъчноструйна обработка, почистване с пара и др.

Температурата на основата трябва да е над 10 °С. 

Ако има източници на топлина, разположени под 
основата, трябва да бъдат изключени  48 ч преди 
полагането, по време на полагането и 48 ч след 
полагането.

Смесване:

Cemflow Primer се разрежда с 5 части вода. 
Полага се върху цялата повърхност. Полага се и втори 
слой като разреждането е 3 части вода към 1 част 
Cemflow Primer.
Необходимо е разреждането да се прави с чиста 
питейна вода.

Приложение:

Разреденият Cemflow Primer се полага на равномерен 
слой върху подготвената и почистена повърхност. 

Използва се четка, валяк или спрей-машина. 

Необходимо е да изсъхне преди полагането на 
следващото покритие.

Забележка: да не се полага Cemflow Primer ако 
температурата на основата е под 10 °С или ако 
околната температура е 10 °С и се очаква понижение.

Почистване: 

Всички инструменти и съоръжения трябва да се 
измият с чиста вода непосредствено след употреба. 

Технически характеристики:

Вид Бяла течност

Специфично тегло (g cm-3 ) 1.00 @ 20 °С

Разтворимост във вода разтворим

Опаковка:

Cemflow Primer се доставя в 25- и 5-литрови туби.

Покритие и разходна норма:

Cemflow Primer 1 част, разреден с 5 части вода – 30 
кв.м/ литър.
Cemflow Primer 1 част, разреден с 3 части вода – 20 
кв.м/ литър.

Съхранение:

Да се пази от замръзване!

Да се съхранява в сухи складови условия, при 
температури между 5°С и 30°С.   

Cemflow Primer, в оригиналните си и неотваряни 
опаковки, има срок на годност 6 месеца, при 
съхраняване при съответните условия.
 

Предпазни мерки

Здраве и безопасност:

Cemflow Primer не е токсичен, но може да предизвика 
раздразнение на кожата или очите. При употреба да 
се носят ръкавици.  
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В случай, че попадне в очите, те трябва да се измият 
обилно с чиста вода, но ако се появи и продължително 
дразнене, потърсете медицинска помощ.

Запалимост:

Cemflow 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.
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