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MARITRANS TILE-PRIMER
ΕΝΙΥΤΣΙΚΟ ΠΡΟΦΤΗ / ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
Κεραμικά, Ταλώδη σποζηρώμαηα
Περιγραθή Προϊόνηος

Πλεονεκηήμαηα

Σν MARITRANS TILE-PRIMER είλαη έλα δηαθαλέο, εληζρπηηθό
πξόζθπζεο, βαζηάο δηείζδπζεο, ελόο ζπζηαηηθνύ. Ελεξγνπνηεί
ρεκηθά ηελ επηθάλεηα θαη παξέρεη δπλαηή πξόζθπζε ζε
παιώδε θαη θεξακηθά ππνζηξώκαηα.
Σν MARITRANS TILE-PRIMER πνιπκεξίδεηαη κε ηελ πγξαζία
ηνπ ππεδάθνπο θαη ηνπ αέξνο.

Εύθνιε εθαξκνγή (έηνηκν πξνο ρξήζε).
Παξέρεη εμαηξεηηθή πξόζθπζε ζε παιώδεο θαη θεξακηθέο
επηθάλεηεο.
Γξήγνξε σξίκαλζε.
Παξέρεη αληνρή ζηελ ππεξηώδε αθηηλνβνιία (UV).
Οηθνλνκηθό.

Υρήζεις

Καηανάλωζη

Σν MARITRANS
TILE-PRIMER ρξεζηκνπνηείηαη σο
εληζρπηηθό πξόζθπζεο / ελεξγνπνηεηήο επηθαλείαο πξηλ ηελ
ηνπνζέηεζε ηνπ MARITRANS ζε ππνζηξώκαηα όπσο:

50-100 gr/m εθαξκνζκέλν ζε κία ή δύν ζηξώζεηο.

Ταισκέλα Κεξακηθά Πιαθίδηα
Γπαιί
Ταιόηνπβια

2

Η θαηαλάισζε απηή βαζίδεηαη ζε επίζηξσζε κε λσηηζκέλν
πάλί πάλσ ζε ιεία επηθάλεηα ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο
εξγαζηεξίνπ. Παξάγνληεο όπσο ε απνξξνθεηηθόηεηα ηνπ
ππνζηξώκαηνο, ε ζεξκνθξαζία, ε ζρεηηθή πγξαζία θαη ν
ηξόπνο εθαξκνγήο κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ηελ πξνηεηλόκελε
θαηαλάισζε.

Εθαρμογή
Προεηοιμαζία σποζηρώμαηος
Η πξνζεθηηθή πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο είλαη ζεκαληηθή γηα λα έρνπκε άξηζην απνηέιεζκα θαη κεγάιε αλζεθηηθόηεηα.
Η επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη θαζαξή, ζηεγλή θαη ρσξίο ζαζξά, ειεύζεξε από θάζε βξσκηά ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά
ηελ ζπγθόιιεζε. Αθαηξέζηε όια ηα ζαζξά ηκήκαηα. Η πεξηεθηηθόηεηα ζε πγξαζία ηεο επηθάλεηαο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη 5%.
ΠΡΟΟΥΗ: Μη πλύνεηε ηην επιθάνεια με νερό.
Αζηάρωμα
Γηα άξηζηα απνηειέζκαηα, ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ δηάζηξσζε θαη ηελ σξίκαλζε ηνπ εληζρπηηθνύ πξόζθπζεο πξέπεη λα είλαη
0
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κεηαμύ 10 C θαη 30 C. Οη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο επηβξαδύλνπλ ηελ σξίκαλζε, ελώ ε πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηελ επηηαρύλνπλ. Η
πςειή πγξαζία κπνξεί λα επεξεάζεη ην ηειείσκα.
Αζηαξώζηε θεξακηθέο, γπάιηλεο θαη κε-απνξξνθεηηθέο επηθάλεηεο κε ην εληζρπηηθό πξόζθπζεο MARITRANS TILE-PRIMER.
Ννηίζηε έλα θαζαξό παλί κε αξθεηό MARITRANS TILE-PRIMER θαη θαζαξίζηε όιε ηελ επηθάλεηα πξνο ζηεγάλσζε. Με ηελ
κέζνδν απηή εθηόο απν ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο επηθάλεηαο γηα θαιύηεξε πξόζθπζε, επηηπγράλεηαη ηαπηνρξόλσο θαη κία εμαηξεηηθή
απνιίπσζε ηεο επηθάλεηαο. ηγνπξεπηείηε νηη ην MARITRANS TILE-PRIMER έρεη εθαξκνζζεί ζε νιόθιεξε ηελ επηθάλεηα.
Αιιάδεηε ζπρλά παληά.
Μεηά από 2-3 ώξεο, επηζηξώζηε ηελ επόκελε ζηξώζε MARITRANS , MARITRANS MD, MARISEAL ή MARIFLEX.
ΠΡΟΟΥΗ: Σν εληζρπηηθό πξόζθπζεο MARITRANS TILE-PRIMER θαη ην ζηεγαλσηηθό πιηθό MARITRANS , ΜARISEAL ή
MARIFLEX πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ηελ ίδηα εκέξα, ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε δπλαηή πξόζγπζε κεηαμύ ηνπο.
ΠΡΟΟΥΗ: ε επηθάλεηεο αζηαξσκέλεο ζην παξειζόλ κε πιηθά εκπνηηζκνύ ζηινμάλεο,ζηιαλίσλ ή ζηιηθόλεο, πξέπεη λα γίλεηαη
πάληα δνθηκή πξόζθπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο MARITRANS TILE-PRIMER / MARITRANS γηα λα ππάξρεη βεβαηόηεηα γηα ηελ
πξόζθπζε.
σζκεσαζία και αποθήκεσζη
Σν MARITRANS TILE-PRIMER παξαδίδεηαη ζε δνρεία ησλ 15kg θαη 4kg. Σα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη
δξνζεξνύο ρώξνπο ην αλώηεξν γηα 9 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο. Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία από ηελ πγξαζία θαη ην
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ειηαθό θσο. Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο: 5 -35 C. Σν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη ζηα απζεληηθά, κε-αλνηγκέλα δνρεία,
θέξνληαο ην όλνκα ηνπ παξαγσγνύ, ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντόληνο, ηνλ αξηζκό παξαγσγήο θαη ηελ εηηθέηα πξνθύιαμεο.

Μέηρα αζθαλείας
Δείηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή. Εύθιεθην.
Οη ηερληθέο καο νδεγίεο – πξνθνξηθέο ή γξαπηέο ή κέζσ δνθηκώλ – παξέρνληαη κε θαιή πίζηε αιιά ρσξίο εγγύεζε, θαη ην ίδην ηζρύεη όπνπ αλαθέξνληαη δηθαηώκαηα ηδηνθηεζίαο/ πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα. Δελ
ζαο απαιιάζζεη από ηελ ππνρξέσζε λα δνθηκάζεηε ηα πξντόληα πνπ παξέρνληαη από κέξνπο καο σο πξνο ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπο γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ρξήζεηο πνπ ζηνρεύνληαη. Η εθαξκνγή, ρξήζε θαη
επεμεξγαζία ησλ πξντόλησλ είλαη πέξαλ ηνπ ειέγρνπ καο θαη ζπλεπώο, απνθιεηζηηθά δηθήο ζαο επζύλεο. ε πεξίπησζε, παξόια απηά, πνπ δηαπηζησζεί ππεπζπλόηεηα γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ε νπνία έιαβε
ρώξα ιόγσ ειαηησκαηηθνύ πιηθνύ, ζα είλαη πεξηνξηζκέλε ζηελ αμία ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε ζην ζεκείν ηεο βιάβεο. Εκείο θπζηθά, ζα ζαο παξέρνπκε πάληα πξντόληα ζηαζεξήο πνηόηεηαο
κέζα ζην πιαίζην ησλ Γεληθώλ καο Όξσλ Πώιεζεο θαη Παξάδνζεο.

