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Zakład Produkcyjny w Chrzanowie
tel. 32 625 72 50, fax 32 625 72 52

Zakład Produkcyjny w Pelplinie
tel. 58 888 84 00, fax 58 888 84 07

Zakład Produkcyjny w Janowie Podlaskim
tel. 83 341 37 72, fax 83 341 30 20

Zakład Produkcyjny w Międzyrzeczu
tel. 95 741 14 06, fax 95 742 66 51

Szybkoschnąca asfaltowa emulsja anionowa przeznaczona do gruntowania podłoży.

Zastosowanie:
– gruntowanie podłoży betonowych, gładzi cementowych, cementowo‑gipsowych, ceramicznych  

oraz starych pokryć z pap asfaltowych pod asfaltowe papy zgrzewalne oraz hydroizolacyjne  
masy asfaltowe (np. swisspor FUNDAMENT),

– gruntowanie podłoży betonowych, gładzi cementowych, cementowo‑gipsowych, ceramicznych  
oraz starych pokryć z pap asfaltowych pod klej swisspor BITERM STICK,

– wykonywanie lekkich powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych na betonowych 
elementach pionowych i poziomych,

– zabezpieczenie elementów drewnianych.

Montaż: 
Podłoże powinno być wysezonowane, czyste, suche i gładkie, oczyszczone z tłuszczu i innych 
czynników zmniejszających przyczepność. Przy wykonywaniu powłoki izolacyjnej, powierzchnia 
izolowana powinna być równa, bez wżerów, raków, narostów, rys, szczelin i ubytków mechanicznych. 
Roztwór należy nanosić na oczyszczone podłoże za pomocą szczotki, pędzla, wałka lub za pomocą 
natrysku, po uprzednim dokładnym wymieszaniu roztworu.
Gruntowanie: 1 warstwa nałożona równomiernie na całej powierzchni.
Powłoka przeciwwilgociowa: 2 warstwy nałożone równomiernie na całej powierzchni.
Powłoka przeciwwodna typu „lekkiego” – 3 warstwy nałożone równomiernie na całej powierzchni.
Zabezpieczenie elementów drewnianych – 2 warstwy.

Orientacyjne zużycie: 
Gruntowanie i pierwsza warstwa powłoki izolacyjnej wynosi ok. 0,2‑0,5 l/m². 
Kolejne warstwy: ok. 0,15‑0,35 l/m².
Prace należy wykonywać przy dobrej pogodzie, przy temperaturze otoczenia powyżej +5°C, ale nie 
wyżej niż +30°C. Nie należy prowadzić prac podczas silnego wiatru i opadów atmosferycznych. Świeżo 
wykonane prace należy chronić przed deszczem, silnym promieniowaniem słonecznym oraz mrozem.

UWAGA: 
Przed użyciem dobrze wymieszać. Przechowywać i przewozić w temperaturze nie niższej niż +5°C. 
W trakcie wykonywania prac przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.

swisspor PRIMER wodny

Przechowywanie i transport: 
Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach (plastikowe wiaderka) w pomiesz‑
czeniach zamkniętych. Opakowania powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim nasłonecznie‑
niem, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Można przewozić dowolnymi krytymi środkami 
transportu, chroniąc opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi, wysoką temperaturą oraz 
mrozem. Przechowywać i przewozić w temperaturze nie niższej niż +5°C. Nie podlega przepisom ADR. 
Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

Dokumenty odniesienia:
PN‑B‑24002:1997+PN‑B‑24002:1997/Az1:2001, rodzaj A

Właściwość Jednostka Wartość

Wygląd zewnętrzny —

Emulsja w temperaturze 23°C  
jest jednorodną cieczą koloru 

brunatnego. Brak zanieczyszczeń 
mechanicznych i grudek asfaltu.

Zdolność rozcieńczania emulsji wodą % (v/v) ≥ 300

Zawartość nie zemulgowanego asfaltu % (m/m) ≤ 1,0

Czas tworzenia powłoki h ≤ 6

Zawartość wody % (m/m) ≤ 50

Ilość
opakowanie [litr] 20

opakowań na palecie 24
litrów na palecie 480
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