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Obszary stosowania 
i właściwości produktu 

Przy wypełnianiu szczelin dylata-
cyjnych, przede wszystkim na ze-
wnątrz, dla zapewnienia dobrej 
przyczepności elastycznych mas 
dylatacyjnych wymagane jest sto-
sowanie specjalnych środków do 
gruntowania podłoża. W przypad-
ku złączy statycznych w wielu 
przypadkach można stosować ma-
sy dylatacyjne bez primera, ponie-
waż mają one wysoką przyczep-
ność własną. 

Sposób stosowania 

Silicon Primer P należy nakładać 
na suche i czyste podłoże. Masę 
dylatacyjną należy układać  
w przeciągu podanego czasu wie-
trzenia środka gruntującego. Mini-
malny czas wietrzenia jest po-
trzebny aby w primerze mogła 
zajść niezbędna reakcja chemicz-
na i aby rozpuszczalnik zawarty  
w primerze mógł ulotnić się. Mak-
symalny czas wietrzenia nie może 
być przekraczany, ponieważ  
w przeciwnym wypadku primer tak 
bardzo przereaguje, że nie będzie 
wystarczająco aktywnie wiązał się 

z masą dylatacyjną. Nakładanie 
primera w temperaturach + 5

o
C do 

+ 40
o
C 

Wskazówki 

Podane czasy wietrzenia odnoszą 
się do normalnych temperatur 15-
20°C. Niższe temperatury wydłu-
żają, wyższe skracają te czasy. 
Przy stosowaniu na tworzywach 
sztucznych należy wykonać naj-
pierw próbę w mało widocznym 
miejscu. Nie stosować na pleksi-
glasie. 
 
Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania:  
butelki aluminiowe 250 ml 
 
 

Zużycie: 
Zależnie od podłoża, średnio ok. 
10 ml/mb/na obie ścianki spoiny 
 
Składowanie: 
W zamkniętych, oryginalnych po-
jemnikach przy składowaniu  
w miejscu chłodnym i suchym  
ok. 12 miesięcy. 

Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie 

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 
 
 
 
 

Masa uszczel-
niająca 

Primer 
Czas wietrzenia 

min. maks. 

Multi Sil NUW 
(art. 7525) 

Silicon Primer P 15 minut 120 minut 

Multi Sil (art. 
7378 - 7398) 

Silicon Primer P 15 minut 120 minut 

 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 7270 

Silicon Primer P 
Primer pod masy dylatacyjne, na bazie żywicy sili-
konowej w rozpuszczalnikach organicznych 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Do zastosowań 
wewnętrznych  
i zewnętrznych 

 Temperatura 
stosowania 

 Nakładanie pędzlem  Okres 
przechowywania 

 Przechowywać w 
miejscu chłodnym. I 
chronionym przed 
mrozem/ chronić 
przed wilgocią/ 

zamykać opakowanie  

      

 

Tabela czasów wietrzenia 
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Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia 
są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika 
żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pi-
semnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 


