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Tip produs: Grund lichid pentru reducerea absorbţiei suprafeţelor absorbante pe care urmează să se aplice şapa
autonivelantă AUTOLIV CLASIC sau AUTOLIV PIANO 4 in conformitate cu SR.EN. 1504-2/2005.
Descrierea succintă
Grundul PRIMER L 2022 este o dispersie de răşini sintetice, de culoare albă şi aspect uşor vâscos,
a produsului: solubilă în apă.
Domeniu de utilizare: Produsul PRIMER L 2022 se utilizează la reducerea absorbţiei suprafeţelor absorbante pe care
urmează să se aplice şapa autonivelantă AUTOLIV CLASIC sau AUTOLIV PIANO 4.
Date tehnice:

Stare fizică
Culoare
Inflamabilitate
Toxicitate
Densitate
pH
Conţinutul de substanţe nevolatile
Adâncimea de pătrundere
Rezistenţa la alcalii
Absorbţia de apă
Viteza de uscare prin impregnare hidrofobă
Consum specific (funcţie de gradul de absorbţie al
suportului)
Temperatura de utilizare

lichidă
albă
nu
nu
cca. 1,0 kg / l
6
22,46%
Clasa I < 10 mm
După imersia în soluţie de alcalii – viteza
de absorbţie ; 11,2%, comparativ cu
epruveta netratată
Viteza de absorbţie < 8,8%, comparative
cu epruveta netratată
Clasa II > 10 mm
min. 0,15 l / m² - max.1,0 l /m²
+ 5ºC – + 35ºC

Modul de utilizare: Punerea în operă a produsului se face doar de către aplicatori instruiţi şi calificaţi, în etapele
următoare:
Produsul PRIMER L 2022 este un grund care reduce gradul de absorbţie al suportului pe care se
toarnă o sapă autonivelantă AUTOLIV CLASIC sau AUTOLIV PIANO 4 (vezi Fişa Tehnică AUTOLIV
CLASIC/ AUTOLIV PIANO 4).
Înainte de aplicare se verifică ca suportul să fie aspirat şi curat, fără praf şi fără săruri, lipsit de
substanţe neaderente (grăsimi, bitumuri, praf, gips, vopsea, zugrăveli vechi, etc.), cu un pH neutru,
rezistent, compact, nesfărâmicios, lipsit de părţi friabile şi fără fisuri. Dacă un suport nu este compatibil
cu produsul AUTOLIV CLASIC/ AUTOLIV PIANO 4 (vezi Fişa Tehnică AUTOLIV CLASIC/ AUTOLIV
PIANO 4), atunci nici grunduirea lui cu PRIMER L 2022 nu îl va face compatibil.
Grunduirea se face prin aplicarea produsului cu pensula, bidineaua sau trafaletul pe suportul verificat ca
mai sus pe care urmează să se toarne şapă autonivelanantă AUTOLIV CLASIC/ AUTOLIV PIANO 4.
După grunduire, până la turnarea şapei autonivelante se va avea grijă ca suprafaţa grunduită să nu se
prăfuiască sau să se murdărească. Se va evita uscarea forţată prin ventilare sau temperatură ridicată.
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În funcţie de gradul de absorbţie al suportului operaţiunea de grunduire se execută astfel:
a. Pentru suprafeţe mediu absorbante (ex: strat iniţial de şapă autonivelantă, beton, şapă de mortar
sclivisită fin) se aplică grundul PRIMER L 2022 diluat 1:1 cu apă curată şi rece; aplicarea se face cu
circa cca. 120 minute înainte de a se turna şapa autonivelantă.
b. Pentru suprafeţe absorbante (ex.: şapa cca. M100, nouă sau veche), operaţiunea se execută în două
faze şi anume:
• În prima faza se aplică abundent grundul PRIMER L 2022 diluat 1:4 cu apă curată şi rece, iar apoi
se aşteaptă cca. 120 minute;
• În a doua fază se aplică grundul PRIMER L 2022 diluat 1:1 cu apă curată şi rece; aplicarea se face
cu circa cca. 120 minute înainte de a se turna şapa autonivelantă.

Recomandări finale:
Operaţiunea descrisă mai sus nu se face sub acţiunea directă a razelor solare, în prezenţa curenţilor
puternici de aer (vânt) sau la temperaturi ambientale sau ale suportului mai mici de 5ºC respectiv mai
mari de 35ºC.

Ambalare: Produsul este ambalat în bidoane de 5 l, 10 l şi 15 l.
Depozitare: Produsul se depozitează max. 12 luni în loc uscat, în ambalajul original, nedeteriorat.
Marcare: Fiecare bidon are marcat prin ştampilare pe bază data fabricaţiei - patru grupe de cifre simbolizând:
ziua . luna . terminaţia anului . numărul lotului de fabricaţie .
Garanţie: Produsul este garantat 12 luni de la data fabricaţiei inscripţionată pe ambalaj, doar în condiţiile de
depozitare de mai sus.

Nota 1: Prezenta fişă tehnică însoţeşte fiecare factură sau document de însoţire a mărfii care conţine produsul prezentat în fişă.
Nota 2: Este interzisă reproducerea parţială, sau trunchiată a prezentei fişe tehnice.
Nota 3: Prezenta fişă tehnică a fost întocmită pentru informarea corectă a utilizatorului produsului prezentat. Utilizarea ei pentru oricare alt scop în afară de a vă
informa asupra produsului şi de a pregăti documentaţia tehnologică de aplicare este strict interzisă fără acordul scris al ITAL-KOL.
Nota 4: Pentru orice alte lămuriri suplimentare, pe care consideraţi că trebuie să le primiţi sau vă sunt utile, recomandăm consultarea în scris a producătorului, înainte
de utilizarea produsului. Orice responsabilitate a producătorului cu privire la eşecuri de aplicare rezultate din interpretarea greşită a textului prezentei fişe tehnice, sau
rezultate din consultanţă orală este exclusă.
Nota 5: Datele prezentate în fişa tehnică a produsului şi mai ales indicaţiile privind modul şi domeniul de utilizare se bazează pe competenţa si experienţa practică a
aplicatorului. Din cauza unor varietăţi foarte mari de materiale, unelte, sau condiţii de lucru pe care nu le putem controla sau prevedea în totalitate, sau care, chiar dacă
sunt precizate clar în fişa tehnică a produsului, dar nu sunt corect evaluate de către aplicator, recomandăm în fiecare caz, înainte de utilizare, efectuarea de teste de
aplicare individuale, pentru a vă asigura că produsul la care se referă prezenta fişă este potrivit pentru aplicaţia respectivă.
Orice responsabilitate a producătorului cu privire la eşecuri de aplicare rezultate din cauzele mai sus menţionate în această notă este exclusă, exceptând cazul în care
daunele au fost cauzate doar de calitatea necorespunzătoare a produsului la care se referă prezenta fişă.
Nota 6: În funcţie de evoluţia reglementărilor tehnice în vigoare, producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezenta fişă tehnică. Pentru confirmarea datelor din
fişă, recomandăm ca înainte de utilizare să se consulte pagina web www.italkol.ro

