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Hyroof Primer este un primer hibrid pe bază de apă, ideal pent-
ru pregătirea suprafețelor pentru etanșare cu Hyroof Hybrid PU. 
Pătrunde, impermeabilizează și stabilizează suprafețele noi sau vechi 
care au impermeabilizare existentă. Prezintă o adeziune puternică la 
beton, membrane asfaltice, plăci de ciment, vopsele acrilice, poliure-
tanice etc. Este ușor colorată în scopul detectării ușoare a suprafeței 
inițiale. Este prietenos cu mediul și ușor de utilizat din cauza conținu-
tului foarte scăzut de compuși organici volatili (VOC).

     •    Grund Hybrid PU     
     •    Pătrunde, impermeabilizează și stabilizează suprafețele
     •    Ușor colorat

CULORI
Disponibil în semi-transparent.

AMBALARE
cutii 5 L 15 L

RATA DE ACOPERIRE
10-12 m2/L pe suprafețe bine pregătite, în funcție de absorbția su-
prafeței.

Compuși organici volatili (COV)
Valorile maxime pentru conţinutul de COV (Directiva 2004/42/CE) 
pentru acest produs (categoria A/h ”Grunduri de legatura”, tip WB): 
30 g / L. Acest produs conține maximum 5 g / L COV (produs gata de 
utilizare).

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI
Suprafețele trebuie să fie netede, curate și uscate, fără grăsimi, praf, 
sau suprafețe instabile. Fisurile sau îmbinările trebuie mai întâi um-
plute cu Chit Elastomeric de la Vitex.

APLICARE  
Agitați bine înainte de utilizare. Aplicați un strat cu trafaletul, bidin-
eaua sau cu pistolul airless, uniform pe toată suprafața care urmează 
să fie sigilată. Nu se aplică la temperaturi sub 5°C, peste 35°C și/sau 
umiditate relativă peste 80%. Evitați aplicarea când se așteaptă ploaie 
sau îngheț în următoarele 48 de ore.
Este uscat la atingere dupa 45 de minute si poate fi reaplicata dupa 
2-3 ore cu Hyroof Hybrid PU. Timpul de uscare depinde de condițiile 
meteorologice (umiditate și temperatură).
Instrumentele trebuie curățate imediat după utilizare cu apă și, dacă 
este necesar, cu apă cu săpun sau detergent.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate 20 - 40 sec (FORD CUP#4, 25°C)

Densitate 1,01 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

DEPOZITARE
Recipientele trebuie ținute închise într-o zonă rece, 
uscată și bine ventilată, protejată de lumina directă a 
soarelui la temperaturi cuprinse între 5°C - 38°C.

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA
Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni 
suplimentare - precauții, consultați Fișa Tehnică de 
Securitate.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații 
amănunțite și pe experiența practică. Departamen-
tul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dis-
poziție pentru informații suplimentare legate de folo-
sirea produselor.
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