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WRC PRIMER 

КАРАКТЕРИСТИКИ
• Погоден за моментална употреба (еднокомпонентен систем), како средство за импрегнација пред
 апликација на мембраната HYDROBLOCKER WRC COATING
• Низок вискозитет
• Не содржи растворувачи
• Не содржи изоцијанати
• Ја освежува и зајакнува подлогата
• Ја врзува прашината
• Го намалува впивањето на супстратите
• Потрошувачка: 0,1‒0,2 l/m2 (еден слој)

ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА 
Како средство за импрегнација за порозни подлоги пред нанесувањето на мембраната Hydroblocker WRC 
coating за порозни подлоги (бетон, цементни кошулки, гипсани плочи, цигли, OSB плочи итн.) 

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА:
Површината мора да биде цврста и без нечистотии (прашина, маснотии) како и без остатоци од фарби или од 
други премази, односно супстанци кои би можеле да влијаат на прилепувањето. Треба да се отстранат сите 
разлабавени и слабо врзани делови. Со лепило или со валец на подлогата нанесуваме еден слој од премазот 
HYDROBLOCKER WRC PRIMER. Доколку е подлогата многу порозна, потребни се два слоја на средството за 
импрегнација. Вториот слој може да се нанесе веднаш откако подлогата ќе го впие првиот слој. Со 
нанесувањето на мембраната HYDROBLOCKER WRC COATING можеме да почнеме 2 часа по нанесувањето на 
премазот HYDROBLOCKER WRC PRIMER.

HYDROBLOCKER  WRC PRIMER Еднокомпонентен премаз 
односно средство за импрегнација за порозни подлоги како што 
се: цементни кошулки, цементен гипс, бетон и гипсано-картонски 
плочи за импрегнација пред нанесување на мембраната 
HYDROBLOCKER WRC COATING



TEХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Нестврднат премаз
Oсновa       aкрилна дисперзија
Изглед        црвена течност  
Meханизам на стврднување    испарување на водата
Специфична густина     ca. 1,05 g/dm3
Време потребно за сушење на слојот                 23˚C/50% рел. вл.                 ca. 2 ч
Температура на нанесување         од +5 °C дo +30 °C
Tврдост Shore A                  ISO 868                       65±5

СКЛАДИРАЊE 
12 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.

ЗДРАВЈЕ, БЕЗБЕДНОСТ, РАКУВАЊЕ И ИНФОРМАЦИИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ 
Дополнителните информации за безбедноста, упатството за безбедно постапување, oпрема за лична 
заштита, како и информациите за отстранувањето се наоѓаат во безбедносниот лист. Безбедносниот лист 
може да се добие на барање. Примерокот можете да го добиете и кај вашиот продажен застапник TKK.

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.

HydroBlocker WRC PRIMER  


