
ALKALMAZÁSI TERÜLET
A Primer FD alapozót Mapesil AC, Mapesil LM, 
Mapesil Z és Mapesil BM felhordása előtt kell 
használni. Betonra, fára, fémre, festett felületekre, 
műanyagra és gumira, illetve tartósan vízbe merülő 
felületek esetén kell alkalmazni.

MŰSZAKI JELLEMZŐK
A Primer FD egykomponensű, szilikongyanta 
bázisú semleges alapozó. Sárgás átlátszó folya-
dék. A csatlakozások sarkaira kell felhordani több 
rétegben, hogy átlátszó filmréteget alkosson 
(nedvszívó aljzatok több réteget igényelnek).

JAVASLATOK
•  A Primer FD-t csak merev felületekre lehet 

felhordani.
 
•  Ne használja a Primer FD-t foltosodásra 

érzékeny természetes kövekre.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Aljzatelőkészítés
Minden tömítendő felületnek száraznak, szilárdnak 
és a portól, laza részektől, olajtól, zsírtól, viasztól, 
régi festék- és rozsdanyomoktól mentesnek kell 
lennie. 

Primer FD felhordása
Kis ecsettel kell felhordani a Primer FD tapadó-
hidat a felületekre, és hagyni kell száradni néhány 
percig, hogy az oldószer elpárologhasson. Csak 
ezután hordhatja fel a Mapesil AC-t, Mapesil 
LM-et vagy Mapesil BM-et.

A tömítőanyagot legkorábban az alapozó megszá-
radása után egyből, de még aznap kell felhordani.

ANYAGSZÜKSÉGLET
A Primer FD anyagszükséglete a felület nedvszívó 
képességétől függ, és kb. 100-300 g/m².

KISZERELÉS
0,9–0,2 kg-os flakonok.

TÁROLÁS
A Primer FD hűvös száraz helyen (legfeljebb 
+25°C-on) tárolva 6 hónapig őrzi meg minőségét.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS FELDOLGOZÁS 
SORÁN BETARTANDÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK
A Primer FD gyúlékony. Javasolt hőforrástól 
és szikrától távol tárolni, ne dohányozzon, 
előzze meg az elektrosztatikus feltöltődést 
és csak jól szellőző helyiségben dolgozzon. 
Belélegezve vagy lenyelve veszélyes, irritálja a 

Tapadásfokozó 
alapozó szilikon 
tömítőanyagokhoz
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szemet és a bőrt, valamint szédülést, 
álmosságot és hosszantartó használata 
visszafordíthatatlan károsodást okozhat. 
Javasoljuk, hogy atermék használata 
közben viseljen védőkesztyűt, hogy 
megelőzze a bőr kiszáradását és 
kirepedezését, viseljen védőszemüveget, 
védőmaszkot a légutak védelmére és 
tartsa be a vegyi anyagok kezelésekor 
szükséges óvintézkedéseket. Ha a 
termék szembe vagy bőrre kerül, mossa 
ki azonnal bő, tiszta vízzel és forduljon 
orvoshoz. Ne használja gyermeket váró 
nők jelenlétében.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT 
TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS
A termékismertetőben feltüntetett 
műszaki adatok, javaslatok és utasítások 
mindig csak a megadott feltételek mel- 
lett érvényesek. Az ettől eltérő munka-
körülményekre és felhasználási terü-

letekre nem jelentenek kötelezettséget. 
Amennyiben a fentiekben ismertetettől 
eltérő munkakörülmények között vagy 
felhasználási területeken akarják a 
terméket használni, akkor a termék 
használatának megkezdése előtt meg-
felelő számú próbát kell végezni. Bár a 
termékismertetőben szereplő műszaki 
adatok és javaslatok legjobb tudásunkon 
és tapasztalatainkon alapulnak, ettől 
függetlenül csak a termékeink mindig 
azonos minőségére vállalunk garanciát.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki 
adatlapjának aktuális verzióját, ami 
beszerezhető weboldalunkról:  
www.mapei.hu

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag: átlátszó folyadék

Szín: sárga

Sűrűség (g/cm³): 0,92

Szárazanyag-tartalom (%): 45

Viszkozitás (mPa·s): 1-2
(1-es rotor - 100 fordulat/perc)
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A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

A termékre vonatkozó 
referenciák kérésre 

rendelkezésre állnak, illetve 
a www.mapei.hu weboldalon 

hozzáférhetők.
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