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DEKPRIMER

ASFALTOVÁ PENETRAČNÁ EMULZIA

Použite
DEKPRIMER je za studena spracovateľná
asfaltová emulzia bez obsahu rozpúšťadiel.
Používa sa ako penetračný náter na betón,
kov, murivo, omietku a iné podklady. Zvyšuje
prídržnosť podkladu pre izolácie spodných
stavieb a k podkladom pre vrstvené izolačné
systémy plochých striech.
Základná charakteristika
• šetrná k životnému prostrediu
• bez rozpúšťadiel
• nie je požiarne nebezpečná
• nie je toxická
• stabilná voči cementu
• rýchlo sa nanáša
• rýchloschnúca
• pachovo neutrálna
Príprava podkladu
Podklad určený k naneseniu penetrácie
musí byť čistý, suchý, súdržný a bez ostrých
výčnelkov. Nesúdržné časti a výčnelky je
potrebné odstrániť a povrch vyspraviť. Oleje,
tuky a iné nečistoty je potrebné z podkladu
odstrániť. Murivo sa pred nanesením emulzie
omietá. Podklad musí byť vo vlhkostnom
stave umožňujúci zhotovenie súvislej vrstvy
DEKPRIMER (doporučujeme pred realizáciou
overiť na malej ploche). Podklad pre následné
zhotovenie asfaltovaných pásov musí spĺňať
podmienky potrebné pre ich natavenie.

Spracovanie
Pred nanesením DEKPRIMER je potrebné
dôkladne premiešať obsah nádoby.
Spracováva sa za suchého počasia pri teplote
podkladu min. +5ºC. Nanáša sa rovnomerne
štetcom, valčekom alebo striekacou pištolou.
Následná vrstva DEKPRIMER alebo vrstvy
asfaltovaných pásov sa zhotovujú po zaschnutí
nanesenej vrstvy DEKPRIMER.
Spotreba
Cca. 0,1–0,4 kg/m² podľa podkladu.

Vhodné náradie
Všeobecne sú vhodné všetky obvyklé štetce,
valčeky alebo striekacie pištole. Osvedčily sa
hlavne penové valčeky a štetce. Sú odolné
proti zašpineniu a rýchlo sa čistia. Použité
náradie a plastové obaly možno vyčistiť
vodou, pokiaľ má DEKPRIMER ešte pastovitú
konzistenciu.
Zaschnuté časti DEKPRIMER je možné
odstrániť klasickým čistiacim prostriedkom na
štetce (napr. technický benzín).

Balenie
Plastové nádoby 12 kg a 25 kg.
Skladovanie
Skladovanie 6 mesiacov od dátumu výroby v
originálnych riadne uzatvorených obaloch v
suchom krytom sklade. Je potrebné chrániť
pred vodou, vlhkom a mrazom.
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Stavebniny DEK
sú držiteľom certifikátu
kvality ISO 9001.

