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FLOOR PROTECT PRIMER

КАРАКТЕРИСТИКИ
• едноставно нанесување 
• извонредно прилепување на сите видови на стакла и глазирани површини 
• УВ стабилен 
• брзо сушење
• содржи растворувачи
• потрошувачкa 40 g/m2 за еден слој (важи за рамни површини во оптимални услови)

TEСТОВИ И СЕРТИФИКАТИ

EN 1504-2: 2004 Систем за површинска заштита на бетон  CE знак

ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА
Средство за подобрување на прилепувањето на течната мембрана Hydroblocker Floor protect Coating на 
непорозни површини како што се:
• глазирани керамички плочки, 
• стаклo 
• стаклени призми

TEХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Изглед                            проѕирна течност
Време потребно за сушење                         1–2 часa 
Потрошувачка                           30–70 g/m2
Температура на нанесување                             од +5°C дo +35°C 
Релативна влажност                          (50–70) %

 

HYDROBLOCKER FLOOR PROTECT PRIMER
е еднокомпонентен транспарентен предпремаз кој го подобрува 
прилепувањето на течната мембрана Hydroblocker Floor protect 
Coating на керамичките и стаклени површини



УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА:
Површината мора да биде цврста, чиста, сува, без прашина и маснотии. Треба да се отстранат сите 
разлабавени и слабо врзани делови. Површините се чистат со вода. Содржината на влага не смее да помине 
5%.
Чистата, сува крпа натопете ја во Hydroblocker Floor protect Primer и премачкајте ја целата површина. Со тоа се 
активира целата површина и воедно се чисти од маснотии. Мораме да обезбедиме целата површина да биде 
премачкана, не смее да остане ниту еден дел од површината кој не е премачкан.
Предпремазот не се нанесува на транспарентна пластика (поликарбонат, полиакрилат итн.).
Вториот заштитен премаз Hydroblocker Floor protect Coating може да се нанесе 1 до 2 часа по нанесувањето на 
предпремазот.

ПАКУВАЊE 
1 kg конзервa

СКЛАДИРАЊE 
9 месеци во сув и ладен простор на температура помеѓу 5°C и 30°C во оригинално затворена амбалажа. 
Доколку истече датумот на рокот на траење на етикетата, тоа не значи дека е производот неупотреблив. 
Потребно е да се проверат карактеристиките на производот.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗДРАВЈЕТО, БЕЗБЕДНОСТА, РАКУВАЊЕТО И ОТСТРАНУВАЊЕТО
Сите информации за безбедното однесување, здравјето, личната заштита и отстранувањето на производот 
дадени се во безбедносниот лист. Безбедносниот лист може да се добие на барање.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Упатствата се дадени врз основа на нашите истражувања и искуства, меѓутоа, поради специфичноста на 
условите и начинот на работа препорачуваме да изведете тестирања за секој случај на примена.
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