
שימושים:
פריימר 7000 פוליאוריטני משמש בעיקר כחומר מקדם לציפוי רצפה 	 

מפוליאוריתן על משטחים סופגים כגון: בטון, מלט, עץ.
פריימר 7000 פוליאוריטני יכול לשמש גם כמייצב פני השטח של משטחי בטון 	 

שבורים וישנים ולספק הגנה מפני שומנים, שמנים, לחות, כימיקליים וכתמי 
לכלוך נוזליים אחרים. 

יתרונות:
 יישום פשוט )רולר או ריסוס(	 
 עיגון מצוין למשטחים סופגים	 
 ייבוש מהיר	 
 גמיש, מתכווץ ומתרחב עם המשטח	 
 עמיד בפני כפור	 

צריכה:
200 גר'/ מ"ר בשכבה אחת.

יישום מעשי באמצעות רולר על גבי משטח חלק בתנאים אופטימליים. גורמים כמו פני השטח 
נקבוביות, טמפרטורה, לחות, שיטת יישום וסוג הגימור יכול לשנות את אופן הצריכה.
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תיאור במוצר:
פריימר פוליאוריטן שקוף, חצי קשיח, חודר עמוק, בעל רכיב אחד ועל בסיס ממס.

מגיב עם לחות, קרקע ואוויר. 

פריימר 7000 פוליאוריטני

האינפורמציה הנ"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לנסיונות באמונה שהם מתאימים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר 
נוגע גם לזכויות צד שלישי. הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם.

השימוש והיישום של החומר הם מעבר לשליטת הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע.
אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת 

לשווי המוצר שהשתמשת בו  ושהוסכם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ואחידה, לפי הסטנדרט 
המובטח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.

אופן יישום:
הכנת המשטח חיונית לגימור ועמידות אופטימליים. 

יש ללטש את המשטח באמצעות מלטשת אבן או יהלום. המשטח צריך להיות יבש ונקי מכל זיהום 	 
שעשוי להשפיע לרעה על הדבקת הציפוי ושהלחות בו לא תעלה על 5%. 

מבני בטון חדשים צריכים להתייבש לפחות 28 ימים, יש להסיר ציפויים ישנים, לכלוך, שמנים, 	 
שומנים, חומרים אורגניים ואבק על ידי מלטשת. יש ללטש סדקים וחלקי משטח רופפים באופן יסודי. 

יש ליישם את החומר באמצעות רולר או מברשת עד לכיסוי המשטח, אפשר להשתמש גם בספריי 	 
ללא אוויר ולחסוך בכוח אדם. לאחר 2-3 שעות ולא יאוחר מ- 4 שעות ובעוד שהפריימר עדיין דביק, 

יש למרוח את ציפוי הפוליאוריטן.
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האינפורמציה הנ"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לנסיונות באמונה שהם מתאימים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר 
נוגע גם לזכויות צד שלישי. הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם.

השימוש והיישום של החומר הם מעבר לשליטת הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע.
אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת 

לשווי המוצר שהשתמשת בו  ושהוסכם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ואחידה, לפי הסטנדרט 
המובטח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.

אמצעי זהירות
 לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים	 
 להימנע ממגע עם העור	 
 להשתמש רק באזורים מאווררים היטב	 
 לא להשתמש באקווריומים	 

אמצעי בטיחות:
MARIPUR® 7000 מכיל איזוציאנטים. ראו מידע שסופק על ידי היצרן. אנא עיינו בגיליון נתוני הבטיחות.

חיי מדף:
יש לאחסן את המוצר במקום קריר ויבש	 
 אורך חיי מדף הוא 12 חודשים	 
 	+32°C 10°- מקסימוםC טמפרטורת אחסון: מינימום 

מידע טכני:

פוליאוריתן קדם-פולימר, מבוסס ממס הרכב

ללא דליפה עמידות בלחץ מים

בעזרת לחות האוויר התקשות

N/mm 2 0,2 + 2,2 הדבקה לבטון

) SHORE A 95 ( ] mm²] / N קושי

3-2 שעות זמן ייבוש

4 ימים זמן ייבוש סופי

20% אשלגן הידרוקסיד, 20% נתרן 
הידרוקסיד, 10% אמוניה, 10% חומצה 

גופרתית, 10%חומצה הידרוכלורית, 
מי ים, בנזן, טולואן, חומרי ניקוי ביתיים, 

דיקלורמתאן, שמן דיזל. 

תכונות כימיות 

50 עד 350 מעלות צלזיוס )c°( טמפרטורת יישום

אריזה:
פריימר 7000 פוליאוריטני מגיע בדליים של 5 ק"ג, 10 ק"ג ו- 17 ק"ג. יש לאחסן בחדרים קרירים ויבשים 	 

עד 9 חודשים ולשמור על החומר מוגן מלחות ואור שמש ישיר. 
טמפרטורת אחסון 50-300 מעלות צלזיוס. 	 
המוצרים צריכים להיות ארוזים באריזה המקורית, ללא פתיחה עם שם היצרן, הוראות יישום, מספר 	 

אצווה ותוויות אמצעי זהירות. 


