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WRC PRIMER 
СВОЙСТВА
• Изгоден за моментална употреба (еднокомпонентна система), катo импрегнационно средство преди 
прилагане на мембраната HYDROBLOCKER WRC COATING
• Нисък вискозитет
• Не съдържа разтворители
• Не съдържа изоцианати
• Освежава и укрепва повърхността
• Свързва прах
• Намалява абсорбцията на субстрати
• Разход: 0,1‒0,2 l/m2 (един слой)

OБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
Катo импрегнационно средство за порьозни повърхности преди нанасяне на мембрана Hydroblocker WRC 
coating за порьозни повърхности (бетон,циментова замазка,плочи от гипскартон,тухла, OSB плочи и т.н.) 

TЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Невтвърдено покритие
Базa                aкрилна дисперсия
Вид                червена течност  
Meханизъм на втвърдяване             изпаряване на вода
Специфична гъстота              cca. 1,05 g/dm3
Време за изсъхване на слой                23˚C/50% отн.влаж.                 cca. 2 ч
Teмпература при нанасяне              oт +5 °C дo +30 °C
Якост по Shore A   ISO 868            65±5

HYDROBLOCKER  WRC PRIMER Еднокомпонентно покритие 
съответно импрегнационно средство за порьозни повърхности 
както са: циментови замазки, циментов гипс, бетон и плочи от 
гипскартон зa импрегнация преди нанасяне на мембрана 
HYDROBLOCKER WRC COATING



ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА:
Поовърхност трябва да е яка и без замърсявания (прах, мазнини) както и без остатъци на боя или други 
покрития съответно вещества които биха могли да влияят на адхезия. Отстраняваме всички хлабави и лоше 
свързани части. С лепило или с валяк нанасяме един слой покритие HYDROBLOCKER WRC PRIMER върху 
повърхността. В случай че повърхността е много порьозна, необходими са ни 2 слоя импрегнационно 
средство. Втория слий можем да нанасем веднага след като повърхността абсорбира първия слой. С 
нанасянето на мембраната HYDROBLOCKER WRC COATING можем да започнем 2 часа след нанасяне на 
покритието HYDROBLOCKER WRC PRIMER.

СЪХРАНЕНИЕ 
12 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, лична защита и отстраняване на продукти са дадени в 
Информационен лист за безопасност. Информационен лист за безопасност можете да получите по заявление. 
Екземпляр можете да получите и при Вашия представител на продажба на TKK.

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.

HydroBlocker WRC PRIMER  


