
Thành phần hóa học

Sơn lót bitum đàn hồi gốc dung môi tinh khiết dùng cho màng kích hoạt nhiệt 
& tự dính hoặc hệ thống màng dán lạnh

PRIMERTEC AD
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Sơn lót bitum gồm bitum oxy hóa 
và nhựa đàn hồi và dung môi tinh 
khiết nhanh khô.

Thông số kỹ thuật

Đặc điểm kỹ thuật Giá trị

Hình thức Dung dịch

Màu sắc Đen

Mùi Đặc trưng

Tỷ trọng kg/l 0,95 - 1,02

Phạm vi sôi +40°C - +180°C

Thời gian khô không bụi 30’  ±10

Độ nhớt TF4 ở +20°C 60” ±10 giây.

Điểm chớp cháy trong thùng kín < +21°C

Thời gian khô 100’ - 140’

Khả năng hòa tan Không hòa tan

Năng suất
Xấp xỉ 5 m2/l

Tùy theo độ xốp của mặt nền

Đóng gói

Kích thước thùng Số thùng trên pallet

20 l. 48

Lĩnh vực ứng dụng và khuyến nghị

Bề mặt bê tông được xử lý càng khô 
càng tốt, không bám bụi và các hạt 
lỏng lẻo. PRIMERTEC AD là sản 
phẩm sử dụng ngay.
Có thể thi công bằng chổi, thiết bị 
phun hoặc con lăn.
Thời gian khô phụ thuộc vào độ xốp 
của bê tông, số lượng ứng dụng và 
cả nhiệt độ mặt nền và môi trường. 
Thời gian khô thông thường 
khoảng 1 giờ sau khi thi công.
Định mức tiêu thụ xấp xỉ 200 đến 

2350 g/m , tùy độ hấp thụ của mặt 
nền.
Rửa sạch dụng cụ thi công bằng với 
cồn tổng hợp hoặc nitro.

Mô tả

Sơn lót bitum đàn hồi gốc dung môi 
nhanh khô, được đặc biệt chỉ định 
cho việc chuẩn bị các bề mặt ứng 
dụng màng kích hoạt nhiệt & tự 
dính.
Đặc biệt thích hợp cho những ứng 
dụng sử dụng hệ thống dán lạnh, 
khi so sánh với sơn lót bitum thông 
thường, sản phẩm có độ đàn hồi 
cao hơn và tang cường độ bám dính 
với bề mặt.
Nhờ công thức của nó, nó có độ 
bám dính tốt hơn trên các bề mặt 
hơi ẩm.

Ứng dụng sản phẩm

PRIMERTEC AD được ứng dụng trên 
các bề mặt xốp, trước khi ứng dụng 
màng bitum polymer để cải thiện 
độ bám dính.
PRIMERTEC AD hoạt động bằng 
cách chặn bụi bề mặt, lấp đầy lỗ 
xốp và làm cho bề mặt ứng dụng 
tương thích với màng nhiệt kích 
hoạt & tự dính hoặc để sử dụng chất 
kết dính liên kết lạnh.
PRIMERTEC AD phù hợp với các bề 
mặt bê tông, cầu, v.v.
Sản phẩm cũng cho kết quả tuyệt 
vời về bảo vệ các công trình kim 
loại bị chôn lấp hoặc tiếp xúc với 
các tác nhân khí quyển và / hoặc sự 
ăn mòn do ô nhiễm công nghiệp.

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi hoặc sửa đổi các giá trị danh 
nghĩa mà không cần thông báo trước hoặc tư vấn. Thông tin trong 
bảng dữ liệu này dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi. Chúng tôi 
không thể chịu trách nhiệm cho việc sử dụng sản phẩm không 
chính xác.
Khách hàng phải lựa chọn theo trách nhiệm của mình một sản 
phẩm phù hợp với mục đích sử dụng.
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