
Thông số kỹ thuật

Đặc điểm Tiêu chuẩn Giá trị

Hình thức

Màu sắc

Thời hạn sử dụng trong thùng kín

Điểm chớp cháy trong thùng kín

Hàm lượng chất rắn ở 130°C EN ISO 3251

Độ nhớt Din 4 ở 20°C EN ISO 2431

Điểm nứt bitum oxy hóa

Khả năng thẩm thấu bitum ở 25°C

Trọng lượng riêng ở 20°C EN ISO 2811-1

Thời gian khô (không bụi)

Thời gian khô (sờ khô)

Nhiệt độ chảy mềm bitum P.A.

Tự cháy

pH ở 20°C

Phạm vi sôi

Nhiệt độ bề mặt ứng dụng lý tưởng

Dung dịch

Đen

24 tháng

> 23°C

51% - 57%

19” - 25”

- 12°C

15/20 dmm

0,95 kg/l ± 0,04

30’ - 60’

100’ - 140’

85°- 95°C

245°C

Trung tính

80°- 190°C

> 0°C

3) application by airless spray

Sơn lót bitum 54% với dung môi nguyên chất và chất đàn hồi

PRIMER VIADUCTS

Tà
i l

iệ
u 

kỹ
 t

hu
ật

Mô tả

Sơn lót bitum đàn hồi gốc dung môi 
nhanh khô, thích hợp để chuẩn bị các 
bề mặt cho cả ứng dụng thi công khò 
nóng của màng b.p tiêu chuẩn và thi 
công lạnh của màng tự dính b.p, khi đã 
khô, sản phẩm này có độ đàn hồi và độ 
bám dính tốt hơn với mặt nền bê tông, 
so với sơn lót bitum thông thường.
Nhờ công thức của nó, nó cũng tạo ra 
độ bám dính tốt hơn trên các bề mặt 
ẩm ướt.

Thành phần hóa học

Sơn lót bitum làm từ bitum, nhựa đàn 
hồi, dung môi nguyên chất nhanh khô.

Ứng dụng sản phẩm

Bề mặt bê tông phải được xử lý càng 
khô càng tốt, sạch và không bám dầu 
và bột phấn.
VIADUCTS PRIMER là sản phẩm sử 
dụng ngay, được thi công bằng chổi, 
con lăn hoặc thiết bị phun.
Trong ứng dụng với màng khò nóng 
polymer-bitum, chỉ nên sử dụng sản 
phẩm khi bề mặt bê tông khô hoàn 
toàn hoặc phải quét một lớp sơn lót 
bitum đặc biệt cho các bề mặt ướt.
Thời gian khô phụ thuộc vào độ xốp 
của bê tông, độ dày màng và cả nhiệt 
độ bề mặt và môi trường. Màng thường 
khô trong vòng 1 giờ kể từ khi được thi 
công; Nếu lớp sơn lót quá dày, nhiệt độ 
khắc nghiệt hoặc mặt nền hấp thụ 
kém, thời gian khô sẽ dài hơn, có thể 
lên tới 2-4 giờ.

2
Mức tiêu thụ xấp xỉ 200 - 350g/m .
Rửa sạch dụng cụ thi công bằng chất 
pha loãng tổng hợp hoặc nitơ phổ 
biến.

Đóng gói

Kích thước thùng Số thùng trên pallet

20 l. 48
Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi hoặc sửa đổi các giá trị danh 
nghĩa mà không cần thông báo trước hoặc tư vấn. 

1) roller application

2) brush application
Lĩnh vực ứng dụng

VIADUCTS PRIMER được sử dụng làm 
lớp lót trên cầu cạn và cầu bằng bê 
tông, tạo ra một bề mặt neo tuyệt vời 
cho màng polymer-bitum đàn hồi 
lỏng, thi công nóng, có chứa nhựa 
SBS.
Nó tạo độ bám dính tuyệt vời cho 
màng tự dính b.p.
Nó tạo độ bám dính tuyệt vời cho 
màng tự dính b.p.
Nó được sử dụng để chuẩn bị bề mặt 
gỗ và kim loại, lớp phủ cũ và làm lớp 
phủ chống thấm trên tường bê tông.
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