
Date tehnice

Material

Material cauciuc sintetic

Caracteristică Reglementare Valoare

Culoare transparent

Temperatură de aplicare -5°C la 40°C

Rezistență la temperatură -25°C la ~90°C, pe termen scurt (1h) 100°C

Depozitare 12 luni, ferit de îngheț într-un loc uscat și răcoros

Aplicare

Pentru pregătirea substraturilor înainte de aplicarea benzilor TESCON VANA, TESCON PROFECT și a celor din seria EXTOSEAL.
Potrivit pentru lemn, plăci aglomerate din lemn, zidărie, acoperișuri, pereți și plăci de fundație.

Valori de consum

Formă de livrare Conținut Lățimea bandă Acoperire

Tub 400 ml 60 mm aprox. 20 m

75 mm aprox.17 m

150 mm aprox. 9 m

Tub 750 ml 60 mm aprox. 38 m

75 mm aprox. 31 m

150 mm aprox.17 m

Cantitatea utilizată poate varia în funcție de substrat și de metoda de aplicare.

Forme de livrare

Art.Nr. GTIN Conţinut Greutate Bucăți Container

1AR01050 4026639210500 0,75 0,695 kg 6 336

1AR01114 4026639211149 0,4 0,39 kg 12 1008

Avantaje

Ușor de aplicat - pulverizare directă, materialul nu se amestecă cu alte materiale în recipient

Legături sigure: penetrează adânc în substrat și întărește suprafețele sfărâmicioase sau cele instabile

Economisiți timp: benzile adezive pot fi lipite de substraturile absorbante fără a mai fi necesar un timp de uscare

Utilizare flexibilă: folosiți pe suprafețe uscate sau ușor umede

Se poate folosi oricând: materialul poate fi aplicat chiar și la temperaturi de îngheț

Substraturi

Curățați stratul de suport, înainte de aplicare primerului. Primerul nu se poate aplica pe suprafețe înghețate sau ude. Straturile de suport nu trebuie
să aibă urme de substanțe hidrofobe (de exemplu grăsime sau silicon).

Se pot pre-trata toate suprafețele minerale (de ex. tencuială sau beton) și cele din lemn. De asemenea se pot întări straturile de suport poroase cum
ar fi plăcile fibrolemnoase. Primerul conține solvenți. Dacă este necesar, verificați compatibilitatea straturilor de suport.

Straturile poroase (de exemplu plăcile aglomerate din lemn) pot fi ușor umede. În acest caz, banda adezivă poate fi montată peste primerul umed.
Produsul capătă aderență maximă, doar după ce s-a uscat. După caz, acoperiți cu folie de protecție în zona care urmează să fie tratată. Primerul care
nu s-a uscat complet trebuie ferit de intemperii.

Dacă folosiți benzi din cauciuc butilic (de ex. din gama EXOSEAL) aplicate pe suprafețe neabsorbante, așteptați ca adezivul să se usuce complet
înainte de aplicarea benzii de etanșare.

La aplicarea primerului pentru adezivii pentru rosturi se va folosi doar ORCON CLASSIC sau ORCON MULTIBOND. Lăsați primerul și ORCON CLASSIC
să se usuce complet (1-2 zile), înainte să aplicați membrana (montaj uscat).

TESCON SPRIMER Primer cu aplicare prin pulverizare pentru interior și exterior

Informațiile furnizate aici se bazează pe experiența practică și stadiul actual al cunoștințelor. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări modelelor recomandate și procesarea sau pentru a efectua
modificări datorită dezvoltărilor tehnice și îmbunătățirilor asociate calității produselor noastre. Ne-ar face plăcere să vă informăm despre starea actuală a cunoștințelor tehnice în momentul instalării. 

Informații suplimentare despre aplicare și

detaliile de construcție pot fi găsite în

documentația de planificare pro clima.

Pentru întrebări vă rugăm să sunați la linia

de asistență tehnică pro clima la +49 (0)

6202 278245. 
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Condiții generale

Agitați bine flaconul înainte de utilizare. Jetul pulverizat poate fi ajustat pe verticală și orizontală prin învârtirea duzei. În timpul aplicării țineți
flaconul cu capul în jos, pentru ca duza acestuia să nu se înfunde cu resturi de material. Ștergeți capul duzei după utilizare. 

Suprafețele pe care veți pulveriza produsul trebuie curățate în prealabil, pulverizați de la o distanță de 20 - 25 cm. După pulverizare aerisești pentru
5 - 15 minute (în funcție de material și utilizare). În cazul straturilor de suport poroase repetați pașii de mai sus.

Informațiile furnizate aici se bazează pe experiența practică și stadiul actual al cunoștințelor. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări modelelor recomandate și procesarea sau pentru a efectua
modificări datorită dezvoltărilor tehnice și îmbunătățirilor asociate calității produselor noastre. Ne-ar face plăcere să vă informăm despre starea actuală a cunoștințelor tehnice în momentul instalării. 

Informații suplimentare despre aplicare și

detaliile de construcție pot fi găsite în

documentația de planificare pro clima.

Pentru întrebări vă rugăm să sunați la linia

de asistență tehnică pro clima la +49 (0)

6202 278245. 
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