
DESCRIERE

U-Primer 110 este un primer transparent utilizat pentru a creste aderența etanșanților U-Seal și SiMP-Seal în rosturile 
de dilatare verticale și orizontale pe beton și materiale poroase și pentru consolidarea acestor materiale atunci când 
suprafețele sunt prăfuite sau inconsistente.

RECOMANDAT PENTRU

U-Primer 110 imbunatateste adezivitatea sigilantilor pe baza de poliuretan sau Simp-Seal , în rosturi de dilatație 
verticale și orizontale pe:

 Beton
 Caramida, zidarie
 Piatra naturala si marmura

CARACTERISTICI TEHNICE

Notă: Toate datele sunt valori medii obținute în condiții de laborator. Utilizarea nepractică, temperatura, umiditatea 
și absorbția substratului pot influența valorile date de mai sus.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Pregatirea Suprafetei  U-Primer 110  se poate aplica numai după ce s-a eliminat praful și reziduurile  de pe 
suprafața rosturilor. Suprafața de lipire trebuie tratată conform instrucțiunilor de aplicare a PENETRON ROMANIA

Aplicare: Agitați bine flaconul înainte de aplicare. Închideți imediat după utilizare deoarece produsul se evaporă 
foarte repede. Daca sticla este inchisa etanș, se poate utiliza  in decurs de o saptamana de la deschidere. Dacă 
grundul este expus la atmosferă pentru o perioadă lungă de timp, acesta poate deveni opac (sau tulbure) si este 
posibil sa isi piarda din  performanta, nu utilizați materialul opac. Asigurați-vă că grundul este uscat înainte de a 
continua procesul de lipire. Finalizați întregul proces de lipire în câteva ore pentru a preveni contaminarea  
suprafețelor cu praf și alte materiale. Dupa un timp  de peste 36 de ore necesită reaplicarea grundului.

Acoperire: U-Primer 110 are un consum de aproximativ 150 mL/m2.

CONSIDERATII SPECIALE

Curățați uneltele folosite cu acetonă sau solvent.

Daca materialul nu s-a întărit încă, acesta poate fi îndepărtat folosind hârtie sau o cârpă. Odată întărit, produsul 
poate fi îndepărtat numai mecanic.

Evitați contactul cu pielea folosind mănuși de latex, cauciuc sau polietilenă.

CaracteristicI Rezultate Test
Tip Lichid
Natură chimică Poliuretan
Culoare Galbui transparent
Mecanism de intarire Setare la umiditate
Densitate specifica 0,97 g/cm3 (60,56 lbs/ft3) 

Timp de evaporare
[ La23 oC (73,4 oF) si RH 50%

ca. 30 minute 

Aplicare Cu pensula sau burete abraziv

Temperatura de aplicare 10 oC pana la 35 oC (50 oF pana la 95 oF)
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Dacă intră în contact cu pielea, îndepărtați imediat și 
spălați cu apă și săpun.

Odată deschise, ambalajele trebuie utilizate într-un timp 
relativ scurt.

Contactați PENETRON ROMANIA  pentru mai multe 
informații, cu privire la proiectul dumneavoastră.

AMBALARE

U-PRIMER 110 poate fi achiziționat în recipiente de tablă 
de 1000 ml (31,02 in3) gal) (12 buc/ cutie).

DEPOZITARE / TERMEN DE VALABILITATE

U-Primer 110 poate fi păstrat timp de 12 luni în 
ambalajul original (ambalaj nedeschis) la 10°C - 25°C 
(50 oF -77 oF) într-un loc răcoros și uscat. Temperatura 
de depozitare nu trebuie să depășească 25°C (77 oF) 
pentru perioade lungi de timp. A se păstra departe de 
zonele umede, lumina directă a soarelui și sursele de 
căldură.

SANATATE SI SIGURANTA

Purtați protecție adecvată pentru ochi, piele și respirație 
atunci când utilizați acest produs. În caz de contact cu 
ochii, clătiți imediat cu multă apă și solicitați sfatul 
medicului. Pentru mai multe informații, consultați Fișa cu 
date de securitate. Fiecare Fișă cu date de securitate 
conține informații de 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 niciun 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

Best Import Products Penetron SRL
Brașov, Complex Duplex 91, spatiu D2-AP-
02 Str.Fundatura Harmanului nr. 2
TEL: +40 (0)368 734 003
+40 (0)368 734 005
office@penetron.ro - www.penetron.ro

U-PRIMER 110
Versiune Penetron Romania Rev.4

PRIMER PENTRU SUPRAFETE NEPOROASE PE BAZĂ DE POLURETAN

2 




