PREMIUM BETPRIMER
NAKKEDISPERSIOON

TOOTEST
Nakkedispersioon poorsete aluspindade
kruntimiseks ning kulumiskindluse
parandamiseks nii sise- kui välitingimustes
enne pahteldamist, plaatimist, tasandamist
tsemendi või muu põrandatasandusseguga ja tapeedi, värvi, hüdroisolatsioonmastiksi või muu viimistlusmaterjaliga
katmist. Krohvipindade tugevdamiseks.
Tagab väga hea nakke aluspinnaga,
kaitseb vee ja leeliste suhtes.

KASUTUSALAD
Sobivad aluspinnad: betoon, mört, tellis,
looduslik kivi, puit, ehitusplaadid,
polümeersed materjalid (värvikiht,
linoleum, polümeersed katted) jne.
Sobib vesilahusena nõrkade pindade
tugevdamiseks (näit. lubjapinnad).

KASUTAMISTINGIMUSED
Sobiv töötemperatuur on +10 ˚C kuni +30
˚C.
Maksimaalne aluspinna niiskus: puit 8-12%
ja betoon <90%.

KASUTUSJUHEND
Aluspind puhastada rasvast, õlist, tolmust
ja lahtistest osakestest.
Toode kantakse aluspinnale pintsli, pehme
harja või värvirulliga ühes või kahes kihis
Põrandad: Nakkedispersioon lahjendada
veega 1:5 kuni 1:20 (dispersioon : vesi).
Nt. põrandate kruntimine enne tasandamist
põrandatasandusseguga 1:3 kuni 1:5;
betoonviimistluskihid, käsitsi tasandatavad
põrandatasanduskihid- tugevdamine ja
kulumiskindluse suurendamine 1:5 kuni
1:20; betoonpõranda pinna tugevdamine
1:5 kuni 1:10.
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Betooni või tasandussegu võib paigaldada
kohe niiske nakkedispersiooni peale.
Keraamiliste plaatide, mitteimavate
pindade ja vanu liimijääke sisaldavate
aluspindade puhul lasta krundil kuivada u.
2 tundi enne katmist.
Aluspinnale liimitava parketi ja põrandakütte puhul tuleb betoonpõrandalt täielikult
maha lihvida tsemendipiim ning muud
nakkumist raskendavad ained (näit. vanad
liimijäägid). Krunditakse vaid tasandatavad
piirkonnad.
Seinad ja laed: Nakkedispersioon lahjendada veega 1:5 kuni 1:20 (dispersioon :
vesi). Nt. krohvi tugevdamine
1:5 kuni 1:20; tsementmördi nakke
tugevdamine 1,5mm- 1:5 ja 5-20mm- 1:10;
nõrkade pindade tugevdamine 1:15 kuni
1:20.
Mitteimava aluspinna puhul kasutatakse
lahjendamata kontsentraati.
PENOSIL Premium BetPrimer kanda
pinnale õhukese ühtlase kihina, pinnale ei
tohi jätta nakkedispersiooni loike.
Kulunorm sõltuvalt aluspinnast ja
lahjendamise astmest 3-10 m²/l.

PUHASTAMINE
Käed ja tööriistad pestakse veega.

Betooni lisaained, betoonikeemia . lai valik superplastifikaatoreid
erinevatele toodetele . teraskiud . sünteetiline ja makrokiud .
ehituskile . sidumistraat . armatuurikandurid . deformatsioonivuugid . rööbasvormid . servalindid . pulbrilised pinnakõvendid .
järelhooldusained . nakked . tolmupidurid . impregnandid . veetõkked . ehituskrohvid . vuugitäited ja hermeetikud . isolatsioonimaterjalid . remondisegud . õlid . vedel- ja pulberpigmendid .
puhastusained . betoneerimisseadmete müük ning nende varuosad ja tarvikud, osaline rent . käsi- ja vibrolatid ning toppingukärud . vibronuiad . bensiinimootorid . liistud . valutorud ja korgid
. kiudoseeringu nõustamised ning arvutused . betoonpõrandate
projekteerimine . erineva logistika korraldamine . laomüük ja
rahvusvaheline kohalevedu . Eesti . Läti . Leedu . Soome . Vene
Föderatsioon .

