
PENEBAR® PRIMER 
Version, Penetron Romania rev 2 

 

 
                               ADEZIV PE BAZĂ DE APĂ / PRIMER PENTRU  BANDA EXPANDABILA PENEBAR® 

 
 
 

 
DESCRIERE 

 
PENEBAR® PRIMER îmbunătățește lipirea dintre banda etansabila PENEBAR® SW, și suprafețele de beton, 

ajutând în procesul de instalare.  

 
RECOMANDAT PENTRU 

 
PENEBAR® PRIMER trebuie aplicat pe stratul suport cu o perie înainte de instalarea etanșării preformate 

PENEBAR® SW. PENEBAR® PRIMER poate fi aplicat pe diferite substraturi, inclusiv beton, metal și PVC și în 

aplicații orizontale, verticale și deasupra capului. 

 
AVANTAJE 

 
 PENEBAR® PRIMER trebuie aplicat pe stratul suport cu o pensula înainte de instalarea PENEBAR® SW. 

 PENEBAR® PRIMER poate fi aplicat pe diverse substraturi, inclusiv beton, metal, lemn și PVC și în aplicații 

 orizontale, verticale 

 Poate fi aplicat pe betonul proaspat sau pe o suprafață umedă 

 
CARACTERISTICI 

 
 Tipul de solvent Apa 

Culoare Portocaliu 

% Solide 30% minim 

 10 min la 25 oC  
Timp de uscare  

 60 min at 4 oC  

 
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 

 
 Pregătirea suprafeței: Îndepărtați tot praful și resturile. Asigurați-vă că suprafețele pe  care urmează să se aplice 
PENEBAR® PRIMER nu sunt acoperite cu reziduri de  agenți de întărire, ulei șau grăsimi. 

 
Aplicare: Folosind o pensula aplicati PENEBAR® PRIMER o dunga cu o latime de minim 50 mm, la o grosime 
minima de 0,1 mm  si pe toata lungimea suprafetei pentru a putea aplica PENEBAR® SW. Lăsați PENEBAR® 
PRIMER să se usuce timp de 10 până la 15 minute la o temperatură de 25°C sau mai mult când temperatura este 
mai scăzută. În timp ce PENEBAR® PRIMER este încă lipicioas, instalați PENEBAR® SW apăsând ferm pe întreaga 
lungimea pe grund. Pentru aplicații verticale și deasupra capului, apăsați ferm timp de cel puțin 10 secunde. 
PENEBAR® SW trebuie instalat în timp ce PENEBAR® PRIMER este lipicioas și în decurs de 3 ore după uscarea 
grundului. Dacă PENEBAR® SW nu este instalat în decurs de 3 ore, aplicați din nou un strat suplimentar de 
PENEBAR® PRIMER. 

 
Acoperire: 3,8 L acoperă 240 m  0,75 L  acoperă 30 m  
Acoperirea reală a PENEBAR™ PRIMER depinde de porozitatea substratului și de absorbție. 

 

CONSIDERATII SPECIALE 
 

Nu aplicati PENEBAR® PRIMER la temperature sub  4 ºC .  

Se recomanda utilizarea de apa si sapun pentru curatare 

AMBALARE 
 

PENEBAR® PRIMER este disponibil in recipiente de 3,8 L si 0,75 L. 
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DEPOZITARE 
 

Când este depozitat În loc uscat , la o temperatură minimă de 7°C, în recipiente nedeschise și nedeteriorate, termenul de 
valabilitate este de 12 luni. FERITI DE ÎNGHET 

 
SANATATE SI SIGURANTA 

 
Purtați protecție adecvată pentru ochi și piele. Evitați contactul cu pielea și ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu 
multă apă și solicitați sfatul medicului. Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate. Fiecare 
Fișă cu date de securitate conține informații despre sănătate și siguranță pentru protecția angajaților și clienților 
dumneavoastră. A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR. 

 

GARANTIE 
 

BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON garantează faptul produsele fabricate nu vor avea defecte şi se vor conforma standardelor și vor 

conține toate componentele în proporție adecvată. În cazul în care oricare dintre produse este defect, responsabilitatea. BEST IMPORT 
PRODUCTS PENETRON se va limita la înlocuirea materialului. BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON nu va fi responsabilă în nici un caz  
de defectele întâmplătoare sau indirecte.  
BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON NU OFERĂ NICI O GARANŢIE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE COMERCIALIZAREA SAU UTILITATEA 

ÎNTR-UN ANUMIT SCOP IAR PREZENTA GARANŢIE ÎNLOCUIEŞTE ORICE ALTE GARANŢII EXPRIMATE SAU IMPLICITE. Utilizatorul 
trebuie să constate dacă produsul este potrivit necesităților proprii și să își asume toate riscurile și responsabilitatea aferentă.  
Utilizatorii trebuie să țină cont întotdeauna de cea mai recentă versiune a fișelor tehnice ale produsului, însă acestea poate să difere în 

comparație cu cele ale PENETRON INTERNATIONAL LTD sau respectiv  
Companiile PENETRON din întreaga lume. Aceste modificări se datorează formatării textului prin diferite proceduri sau denumiri diferite ale 

produselor și vizează informarea optimă a consumatorilor 
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