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WRC PRIMER 
LASTNOSTI
• Primeren za takojšnjo uporabo (enokomponentni sistem), kot imregnacijsko sredstvo pred aplikacijo HYDROBLOCKER
   WRC COATING   
• Nizko viskozen
• Ne vsebuje topil
• Ne vsebuje izocianata
• Okrepi in ojača podlago
• Veže prah
• Zmanjša vpojnost substrata.
• Poraba: 0,1-0,2 l/m2 (en sloj)

PODROČJE UPORABE 
Kot impregnacijsko sredstvo za porozne podlage pred nanosom  Hydroblocker WRC coating za porozne podlage 
(beton, cemetni estrih, mavčne plošče, opeka, OSB plošče itd.)

 

TEHNIČNI PODATKI
Neutrjen premaz
Osnova                 Akrilna disperzija
Izgled                               rdeča tekočina
Mehanizem utrjevanja                              izhlapevanje vode
Specifična gostota                                           cca. 1.05 g/cm3
Čas sušenjaenega sloja               23 ˚C/ 50 % rel. vl.         cca . 2h
Temperatura nanašanja                             od  +5 °C to +30 °C
Trdota Shore A                 ISO 868                           65± 5

HYDROBLOCKER  WRC PRIMER 
je enokomponentni premaz oz. impregnacijsko sredstvo za porozne 
podlage kot so: cementni estrih, cementne ometi, beton in 
mavčno-kartonske plošče za impregnacijo  pred nanosom membrane 
HYDROBLOCKER WRC COATING.



NAVODILA ZA UPORABO
Površina mora biti trdna in brez umazanije (prahu, maščob) ter ostankov barv ali drugih premazov oz.substanc, ki 
bi lahko vplivale na oprijem. Odstranimo vse okrušene in slabo vezane dele. S čopičem ali valjčkom na podlago nane-
semo en sloj HYDROBLOCKER WRC PRIMER. V primeru zelo porozne podlage sta potrebna dva sloja impregnaci-
jskega sredstva, drugi sloj lahko nanesemo takoj ko se prvi sloj vpije v podlago. Z nanašanjem HYDROBLOCKER 
WRC COATING lahko pričnemu 2 uri po nanosu HYDROBLOCKER WRC PRIMER.

HydroBlocker WRC PRIMER  

SKLADIŠČENJE 
12 mesecev v suhih in hladnih prostorih pri temperaturi med 5 °C in 30 °C v originalno zaprti embalaži. 
V primeru pretečenega datuma, označenega na etiketi, to še ne pomeni, da izdelek ni uporaben. Preveriti je potrebno 
lastnosti izdelka.

ZDRAVJE, VARNOST, ROKOVANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE 
Dodatne informacije o varnosti, navodilh za varno ravnanje, osebni varovalni opremi, kot tudi informacije o odstran-
jevanju, se nahajajo v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko pridobite tudi pri vašem 
prodajnem zastopniku TKK.

OPOZORILO
Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela 
priporočamo predhodne preskuse za vsak primer uporabe.

Tehnična informacija (06/17).


