
   

 
Fişă tehnică produs 

PRIMER HE 
 

 
 

PRIMER EPOXIDIC 
BICOMPONENT 2:1 FĂRĂ 

SOLVENŢI 
 
Răşină consolidantă pentru şape 
cimentoase cu tendinţa spre fărămiţare; 
pentru tratarea pardoselilor şi a 
pereţilor umezi împotriva umidităţii 
rezidue; pentru fixarea şi impregnarea 
substraturilor în medii sau locuri 
agresive chimic. 

 
 
MODALITATE DE UTILIZARE: 
 
PREGĂTIREA SUPORTULUI 
Verificaţi întotdeauna umiditatea substratului cu instrumente specializate (max 3 – 4 %). 
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 HE. Asiguraţi-vă întotdeauna să aveţi 
o barieră adecvată împotriva vaporilor. 

 
APLICARE 
A se lăsa produsul la temperatura de 20°C înainte de utilizare. Amestecaţi bine cele două 
componente (două părţi în volum din componentul A şi o parte în volum din componentul 
B) cu malaxorul electric (răzuind bine pereţii). Se aplică din abundenţă cu pensula sau cu 
rola într-un prim strat omogen. Pentru a facilita o mai bună aderenţă a adezivilor, 
împrăştiaţi un strat de nisip fin şi uscat (nu marin) pe ultimul strat de PRIMER HE înca 
proaspăt. După uscare, înainte de lipire, înlăturaţi surplusul de nisip care nu s-a fixat. 
Suportul trebuie oricum să fie uscat la suprafaţă, curat şi fără reziduuri în general. 
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 
Asiguraţi-vă întotdeauna să aveţi o barieră adecvată împotriva vaporilor. Pregătiţi doar 
cantitatea de primer necesară, utilizând recipiente curate. Reacţia emană căldură. Cu cât 
e mai mare cantitatea de produs care reactionează, cu atât se măreşte căldura emanată 
şi în consecinţă timpul de prelucrare se diminuează în mod considerabil. 

 
 
 
 



   

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

VÂSCOZITATE (@20°C; FORD 
#4): 400 – 600 

RAPORT DE CATALIZA (A+B): 2:1 

RANDAMENT (GR/M2): 300 – 500 

DURATA AMALGAMARII 
(MINUTE): 15 – 25 

UMIDITATEA MAXIMA A SAPEI 
(%): 3.5 – 4 

SE POATE PASI PESTE 
SUPRAFATA (ORE): 6 – 8 

ÎNTĂRIRE FINALĂ (ORE): 36 – 48 

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

APLICARE/UNELTE: Rola, pensula 

CURĂȚAREA UNELTELOR: GR7, cu produsul încă proaspăt 

ÎNLĂTURAREA PRODUSULUI: PULITORE LS, cu produsul înca proaspăt 

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

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

AMBALAJ: Ambalaje totale de 15 kg (10 kg comp. A + 5 kg 
comp. B) 

AVERTIZĂRI PENTRU 
UTILIZARE: 

Amestecaţi bine, răzuind pereţii malaxorului. 
Nu aplicaţi produsul când începe deja să se 
întărească (aspect de gel). 
A se folosi întotdeauna metode adecvate de 
protecţie individuală. 
Aplicaţi în mod uniform. 
Atenţie!! reactia A+B produce multa caldură. 
A nu se aplica în mediu umed. 
A se aclimatiza produsul la 20°C înainte de aplicare. 

 


