
 

 

Tytan Industry PU Primer - RS    

Utwardzający się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu primer rekomendowany do 

gruntowania podłoży porowatych. PU Primer – RS wzmacnia przyczepność uszczelniaczy 

poliuretanowych do powierzchni porowatych, wilgotnych, chłonnych, mało zwartych czy 

kruchych, takich jak beton, cement, drewno itp. Primer penetrując materiał wiąże pozostały 

na powierzchni kurz.     

PU Primer – RS nie jest rekomendowany do aplikacji na powierzchnie ze stali nierdzewnej, 

aluminium, miedzi, mosiądzu oraz powierzchni malowanych. 

 

SPOSÓB UŻYCIA    

Przygotowanie podłoża        

•   powierzchnia powinna być czysta, sucha, wolna od tłuszczu 

Aplikacja   

• Primer, o żółtawej barwie,  nakładać przy pomocy suchego, czystego pędzelka lub szczoteczki cienką 

warstwą na powierzchnię, na którą aplikowany będzie uszczelniacz, pozostawić do wyschnięcia   w 

przypadku materiałów bardzo porowatych PU Primer – RS powinien być aplikowany dwukrotnie    
• Temperatura aplikacji od + 5⁰C do +25 ⁰C 

 

 Czas schnięcia  

• Uszczelniacz PU można nakładać od 30 do 90 minut po nałożeniu PU Primer – RS. Po tym czasie 

konieczne jest ponowne nałożenie PU Primer – RS. 

 

 

 Wydajność 

• Około 10 gramów na metr bieżący złącza 10x10 mm.  

 

Czyszczenie    

• Nadmiar nieutwardzonego produktu z rąk, narzędzi i zabrudzonych powierzchni należy usunąć 
ręcznikiem papierowym przed jego utwardzeniem   

• Po utwardzeniu usuwać mechanicznie                    

        



DANE TECHNICZNE   

Zapach Charakterystyczny dla rozpuszczalnika 

Typ lekko lepka, żółtawa ciecz 

Gęstość 0,97 g/cm³ ± 0,02 g/cm³ 

Czas schnięcia od 30 min do 90 min 

Czas apoliakcj masy PU  od 30 min do 90 min 

Lepkość 30-60 mPas 

Temperatura aplikacji od +5°C do 25°C 

NCO  8,5 % ± 0,5 

 

UWAGA 

• Powierzchnie, na które nakładany jest PU Primer – RS mogą żółknąć, kiedy zostaną wystawione na 
działanie UV.     

• Produkt jest łatwopalny.    

 

PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE    

Okres trwałości wynosi 12 miesięcy, jeśli jest przechowywany w chłodnym (od +5°C do +25°C) i suchym miejscu, 

w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Termin przydatności do użytku podany jest na opakowaniu. 

Przechowywać z dala od źródeł ognia.    

 

Zawartośd produktu [ml]    Opakowanie    Ilośd sztuk w kartonie       

1000    Metalowa butelka      4      

    

 Ostrzeżenia i zalecenia BHP    

Należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.     
PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU LUB PRZECZYTAĆ 

ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.    

 

 

 

 

Data sporządzenia 24.11.2021   

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej 
wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za 
powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem 
produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego 
zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na 
skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.    
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