
   

 
Fişă tehnică produs 

PRIMER WB PU 
 

 
 

RĂŞINĂ CONSOLIDANTĂ ŞI 
ANTI-UMIDITATE FĂRĂ 

SOLVENŢI 
 
Răşină consolidantă pentru şape 
cimentoase cu tendinţa spre fărămiţare; 
pentru tratarea pardoselilor şi a 
pereţilor umezi împotriva umidităţii 
rezidue; cu adaugare de nisip fin se 
obţin mortaruri sintetice pentru nivelări 
sau reparaţii rapide.  

 
 
MODALITATE DE UTILIZARE: 
 
PREGĂTIREA SUPORTULUI 
Verificaţi întotdeauna umiditatea substratului cu instrumente specializate. Substratul care 
trebuie tratat trebuie să fie compact şi lipsit de particule libere. Eventualele defecte 
prezente pe suprafaţă, cum ar fi fisurile sau crăpăturile, trebuie tratate amestecând nisipul 
fin spălat (nu marin) cu PRIMER WB PU. 

 
APLICARE 
A se lăsa produsul la temperatura de 20°C înainte de utilizare. Verificaţi întotdeauna ca 
şapa să fie compactă şi să aibă un grad de umiditate (max 3 - 4%). Aplicaţi într-un prim 
strat într-o încăpere aerisită produsul PRIMER WB PU din abundenţă, folosind rola sau 
pensula, după chituirea în prealabil a eventualelor fisuri ale şapei. Se lasă să se usuce cel 
puţin 3 – 4 ore în condiţii ambientale de 20 – 25 °C şi 60 – 70 % U.R. (altfel de condiţii 
pot conduce la rezultate nu deosebit de satisfăcătoare). Aplicaţi al doilea strat de PRIMER 
WB PU. Împrăştiaţi un strat de nisip fin şi uscat (nu marin) pe ultimul strat de PRIMER WB 
PU. Înainte de lipire, înlăturaţi surplusul de nisip. Temperatura încăperii între 15 şi 25°C, 
umiditatea relativă să nu depăşească 75%. Folosiţi întotdeauna metode adecvate de 
protecţie individuală. Consultaţi întotdeauna fişa tehnică şi de siguranţă a produsului. 

 

NOTE 
Între un strat şi altul este important să nu lăsaţi să treacă un interval de timp mai mare 
de 12 ore pentru a obţine o îmbinare perfectă între aplicarea diferitelor straturi. 

 
 
 
 
 
 



   

 
CARACTERISTICI SPECIFICE (în C.N.): 
 
ASPECT: Lichid brun 

VÂSCOZITATE (@20°C; FORD 
#4): 20 – 25 

RANDAMENT (GR/M2): 200 – 400 

DURATA AMALGAMĂRII 
(MINUTE): 50 – 60 

SE POATE PĂŞI PESTE 
SUPRAFAŢĂ (ORE): 6 – 8 

ÎNTĂRIRE FINALĂ (ZILE): 1 – 3 

TEMPERATURA DE UTILIZARE 
(°C): +15 - +25 

APLICARE/UNELTE: Rola, pensula 

CURĂŢAREA UNELTELOR: GR7, cu produsul încă proaspăt 

ÎNLĂTURAREA PRODUSULUI: GR7, cu produsul încă proaspăt 

DEPOZITARE (LUNI): 
TEMPERATURA CUPRINSA INTRE +5°C SI +25°C 6 

RECICLAREA DESEURILOR: Deşeurile se debarasează în conformitate cu 
normele locale şi naţionale în vigoare 

AMBALAJ: Bidoane de 10 kg 

AVERTIZĂRI PENTRU 
UTILIZARE: 

Utilizaţi în mod exclusiv adezivii noştrii cum ar fi 
PELPREN PL6, PELPREN PL60E, EURO F1, 
MONOPARQUET, ADESIVO MONO H o ADESIVO WB 
2C 
Aerisiţi camera în timpul aplicării, evitând formarea 
de curenţi de aer. 
A se folosi întotdeauna metode adecvate de 
protecţie individuală. 
A nu se aplica în mediu umed. 
A se aclimatiza produsul la 20°C înainte de aplicare. 
  

 


