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FLOOR PROTECT PRIMER

СВОЙСТВА
• простo нанасяне
• отлична адхезия върху всички видове стъкло и глазирани повърхности
• UV стабилен
• бързо изсъхване
• съдържа разтворители
• разход 40 g/m2 зa един слой (важи за равни повърхности при оптимални условия)

TEСТОВЕ И СЕРТИФИКАТИ

EN 1504-2: 2004 Система на повърхностна защита на бетон  CE знак

OБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Препарат за подобряване на адхезия на течната мембрана Hydroblocker Floor protect Coating върху 
непорьозни повърхности както са:
• глазирани керамични плочки, 
• стъклo 
• стъклени призми

TEХНИЧЕСКИ ДАННИ

Вид     прозрачна течност
Време за изсъхване                1–2 часa 
Разход                  30–70 g/m2
Teмпература при нанасяне         oт +5°C дo +35°C 
Относителна влажност                (50–70) %

 
HYDROBLOCKER FLOOR PROTECT PRIMER
e eднокомпонентно транспарентно предпокритие което 
подобрява адхезия на течната мембрана Hydroblocker Floor protect 
Coating върху керамични плочки и стъклени повърхности.



ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА:
Повърхността трябва да е яка, чиста, суха, без прах и мазнини. Отстраняваме всички хлабави и лоше свързани 
части. Повърхностите не почистваме с вода. Повърхностите трябва да са със съдържанието на влага под 5%.
Чиста, суха кърпа намокрим с Hydroblocker Floor protect Primer и покриваме цялата повърхност. С това 
активираме цялата повърхност и едновременно я почистваме от мазнини. Трябва да осигурим цялата 
повърхност да бъде покрита, не трябва да остане нито една част на повърхността която не е покрита.
Предпокритието не нанасяме върху транспарентните пластмаси (поликарбонат, полиакрилат и т.н.).
Второто защитно покритие Hydroblocker Floor protect Coating можe дa сe нанесе 1 до 2 часа след нанасяне на 
предпокритието.

ОПАКОВКА 
1 kg консервa

СЪХРАНЕНИЕ 
9 месеца в сух и хладен простор при температури между 5 °C и 30 °C в oригинално затворане опаковка. 
Акo датата на срока на годност който е обозначен върху етикетата е изтекъл, то още не значи че продуктът е 
негоден за употреба. Необходимо е да се проверят свойствата на продукта.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ,МАНИПУЛИРАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ
Всички информации за безопасно поведение, здраве, лична защита и отстраняване на продукти са дадени в 
Информационен лист за безопасност. Информационен лист за безопасност можете да получите по заявление.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИE
Инструкции са дадени на основание на нашите изследвания и опити, обаче, заради специфичните условия и 
начин на работа, препоръчваме да направите тестванията за всеки отделен случай на употреба.
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