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Obszary stosowania  
i właściwo ści produktu 

Przy wypełnianiu szczelin dylata-
cyjnych, przede wszystkim w stre-
fach występowania obciążeń me-
chanicznych lub chemicznych oraz 
spoin stale obciążonych wilgocią 
lub znajdujących się pod wodą, dla 
zapewnienia dobrej przyczepności 
elastycznych mas dylatacyjnych 
wymagane jest stosowanie spe-
cjalnych środków do gruntowania 
podłoża.  

Sposób stosowania 

Unterwasserprimer należy nakła-
dać na suche i czyste podłoże. 
Masę dylatacyjną należy układać 
w przeciągu podanego czasu wie-
trzenia primera. Minimalny czas 
wietrzenia jest potrzebny gdyż 
primer musi najpierw przereago-
wać. Maksymalnego czasu wie-
trzenia nie wolno przekraczać po-
nieważ w przeciwnym wypadku 
primer tak daleko przereaguje, że 
przyczepność masy dylatacyjnej 
będzie osłabiona. 

Wskazówki 

Podane czasy wietrzenia odnoszą 
się do normalnych temperatur 15 -
20°C. Ni ższe 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. Temperatura stosowania 
primera + 5°C do + 40°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
200 g blaszany pojemnik dwukom-
ponentowy 
Trwało ść podczas składowania: 
W zamkniętych, oryginalnych po-
jemnikach przy składowaniu  
w miejscu chłodnym i suchym ok. 
9 miesięcy. 

Bezpiecze ństwo, 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. 

Tabela czasów wietrzenia  

Masa spo ino-
wa 

nr. art  primer  czas wietrzenia w 
godz. 

MultiSil NUW 7525-
7529 

Unterwasserprimer 2 8 

PU AW 7630 Unterwasserprimer 2 8 
Verguß AW 2K 7641 Unterwasserprimer 2 8 
 

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. 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 7450 

Unterwasserprimer 
Specjalny primer dwuskładnikowy na bazie żywicy 
epoksydowej stosowany pod masy uszczelniające 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Do zastosowań 
wewnętrznych i 
zewnętrznych 

 Do zastosowań 
podwodnych 

 Temperatura 
stosowania 

 Malowanie 
pędzlem 

 Okres przecho-
wywania 

 Przechowywać w 
chłodnym miej-

scu, chronić 
przez mrozem i 

wilgocią 

    


