PRIMER SINT
Sơn lót tổng hợp gốc dung môi
Mô tả

Thành phần hóa học

Sơn lót tổng hợp gốc dung môi nhanh khô
ứng dụng cho bề mặt bê tông và kim loại.

Sơn lót tổng hợp làm từ nhựa đàn hồi,
dung môi nguyên chất khô rất nhanh,
phụ gia đặc biệt.

Lĩnh vực ứng dụng

Tài liệu kỹ thuật

PRIMER SINT được sử dụng trên các kết

1) roller application

Ứng dụng sản phẩm

Mặc dù sản phẩm phù hợp cho ứng dụng
cấu bê tông để chuẩn bị một bề mặt neo tốt trên các bề mặt ẩm ướt, nhưng tốt nhất là
cho màng polymer-bitum.
các bề mặt bê tông được xử lý càng khô
Nó ngăn chặn các tác động của bụi mang càng tốt, sạch và không có dầu, bột phấn
lại độ bám dính hoàn hảo cho mặt nền và - và các vật liệu khác. PRIMER SINT có thể
so với các loại sơn lót tiêu chuẩn khác– nó sử dụng ngay và có thể được thi công bằng
cung cấp độ bám tốt hơn cho mặt nền và
con lăn hoặc chổi sơn.
trên màng polymer-bitum, lớp màng khô
Thời
gian khô phụ thuộc vào độ xốp của bê
rất nhanh và độ đàn hồi tốt hơn. PRIMER
tông,
vào độ dày màng êu cầu và nhiệt độ
SINT được ứng dụng trên cầu cạn và cầu
bê tông, bề mặt kim loại, trước khi ứng môi trường.
Cả hai loại màng polymer-bitum thi công
dụng màng polymer-bitum.
Màng khô có độ đàn hồi và độ bám dính nóng và lạnh chỉ có thể được thi công khi
hoàn hảo với mặt nền và - so với sơn lót sơn lót khô hoàn toàn.
bitum thông thường - cho kết quả tốt hơn Năng suất ước tính phụ thuộc vào độ xốp
nhiều ngay cả ở nhiệt độ rất thấp (<10°C). và khả năng hấp thụ của mặt nền: mức tiêu
Hơn nữa, nó khô trong vài phút, giảm đáng thụ khoảng 150-250g/m2, trên bề mặt kim
kể thời gian chờ đợi trước khi ứng dụng
loại và 200-300g/m2 trên bề mặt xi măng.
màng polymer-bitum.
Rửa sạch các dụng cụ bằng chất pha loãng
tổng hợp hoặc nitơ thông thường.

2) brush application

Thông số kỹ thuật
Đặc điểm

Tiêu chuẩn

Hình thức
Màu sắc
Thời hạn sử dụng trong thùng kín
EN ISO 3251
Hàm lượng chất rắn ở 130°C
EN ISO 3219
Độ nhớt ở 20°C
Trọng lượng riêng ở 20°C
EN ISO 2811-1
Thời gian khô (sờ khô)
Đóng gói
Kích thước thùng

Primer Sint

20l

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

Giá trị
Dung dịch
Đen
24 tháng
26% - 30%
600 cP ± 120
0,90 kg/l ± 0,03
15’ - 30’

