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  شرح و عملکرد
، پرایمري بر پایه پلی یورتان می باشد. PUMERمحصول

حالل بوده و به همین دلیل قدرت نفوذ  این محصول داراي
سطوح بتنی با خلل و  باالیی دارد و در هنگام استفاده روي

 .فرج زیاد بایستی به مساله حبس حالل توجه شود

PUMERبا فرموالسیونی که منجر به خشک شدن سریع ، 
پرایمر می شود، حداکثر چسبندگی را به سطح بتن ایجاد 

کفپوش هاي ضد لغزش می توان  می کند. در استفاده از
 داین پرایمر را روي سطوح کاشی نیز به کار بر

 موارد کاربرد
 به عنوان الیه آستري در کفپوش هاي پلی اورتان-

 خواص و مزایا 

 مقرون به صرفه-
 چسبندگی فوق العاده باال به زیرآیند

 نفوذ بسیار باالبه زیرآیند-
 بندگی باال به بتن، موزائیک، سرامیکسچ-

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
 مایع بی رنگ (قابل ارائه در رنگ هاي طبیعی) :شید رنگ 

 60/100                     نسبت اختالط وزنی= A/B 

  حالل پلی اورتان                    نوع رقیق کننده 

  دانسیته مخلوط  gr/𝑐𝑚31/0 ± 09/1 

  درصد 75          جامد وزنی مخلوط 

  درصد 55           جامد حجمی مخلوط 

 پوشش            𝑚2 𝑙𝑖𝑡⁄ ۱ میلیمتر 1با ضخامت 

  ساعت ،  5سطحی کمتر از  :زمان خشک شدن 

 روز 7ساعت ، نهایی  24عمقی کمتر از 

  میکرون 50                  ضخامت فیلم خشک 

 میزان و نحوه ي مصرف
با توجه به اهمیت نسبت اختالط اجزاء و تاثیر آن بر کیفیت 

دقیقه  5با هم مخلوط کرده به مدت  Aو  Bمحصول دو جزء 
  توسط همزن مناسب به هم می زنیم تا یکنواخت شود.

 ایط نگهداري بسته بندي و شر

ــزء ــرف A ج ــتیکی ظ ــویی 20 پالس ــزء و کیل  در B ج
  شود می بندي بسته گرمی کیلو 12 ظرف

+ درجــه ســانتیگراد  دور از  35+ تــا 5دردمــاي بــین  
ــید    ــور خورش ــتقیم ن ــابش مس ــدانت ــاي  ویخبن و در ج

 .نگهداري شود خشک 

 بسته بندي و نحوه ي نگهداري
 از دور  سانتیگراد درجه+ 35 تا+ 5 بین دردماي

 جاي در و ویخبندان خورشید نور مستقیم تابش
 .شود نگهداري خشک

 بسته ودر مناسب شرایط در نگهداري صورت در
 باشد می نگهداري قابل سال یک تا اولیه بندي

 

 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی

این محصول آتش گیر است. باید از گرما و شعله مستقیم   -

 دور نگه داشته شود. 
 در ظرف را بسته نگه دارید. -
 محیط اجرا باید داراي سیستم تهویه مناسب باشد.-
 از تماس مستقیم و دائمی با پوست جلوگیري کنید. - 
 پزشک مراجعه شود.درصورت بلعیده شدن فوراً به -
 از تحریک مصدوم به تهوع خودداري نمایید. - 
 (MSDS) براي اطالعات بیشتر برگه اطالعات ایمنی-

  .موجود میباشد
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در صورت استفاده در محیط هاي سربسته موارد ایمنی -
زیر را براي جلوگیري از آتش سوزي، انفجار و آسیب 

  :رسیدن به سالمتی رعایت نمایید

اجرا و خشک شدن سطح به مقدار کافی هواي  در هنگام-
  .تازه به محیط وارد کنید

  .از ماسک و تجهیزات ضد انفجار استفاده کنید-

هرگونه جرقه، جوشکاري،کشیدن سیگار و روشن کردن  -
 شعله در محیط اجرا ممنوع است

 


