
  2K 4060يونيفرسل برايمر

 )ينمركب( مذيب من أي ، خال  سريع النشاف انثبوليوري أساس

 

 مجاالت اإلستعمال
 أو زيتية. زفتيةمع بقايا مساحات  خاصة على انثبوليورياللدهانات  كأساسيستخدم 

 

 طريقة اإلستعمال
 مواد اسمنتية غير  ،نتوءات)شوائب  ةأي لتكون خالية من بواسطة مكنة لجلي األرضياتالمساحة  حضرت

 ، الغبار...لتكون خالية من األوساخ، الشحوم والزيوتوتنظف  ،(قطع زفت جافة... ،ملتصقة جيدا

 فراغات لتسوية المساحة ةوملء أي يتم إصالح المناطق التي تحتاج لترميم. 

 2يونيفرسل برايمر  يخلط مركبيK 4060 ط كهربائي )سرعة خف ً جيدا بواسطة خالا ً حتى سويا يفة( او يدويا

 معتدلةحرارة في  تقريبا دقيقة 25الى  20 خالل مدة الخليط لاستعميمكن إ الحصول على خليط متجانس.

 .عندما ترتفع الحرارة( مدة)تقصر ال

  2يونيفرسل برايمر خليط في أحوال مناخية حارة، يمكن سكبK 4060 ةلاطفي وعاء واسع وقليل العمق إل 

 من حين تحضيره. الخليط لاستعمها إلخالالمدة التي يمكن 

 2يونيفرسل برايمر  يمدK 4060 2لفترة  ، ويترك لينشفرولاو  فرشاة بواسطة على المساحة النظيفة والناشفة 

 .انثبوليوريقبل مد دهان ال (كحد أقصى اتساع 6) ساعات 3 -
 

 :2K 4060يونيفرسل برايمر  إرشادات عن تخفيف

 2مر يمكن إستعمال يونيفرسل برايK 4060 كونه خال من أي مذيب.تهويةدون تخفيف في األماكن القليلة ال ، 

 2يونيفرسل برايمر  يجب إستعمالK 4060 .دون تخفيف على المساحات الرطبة 

  2يمكن تخفيف يونيفرسل برايمرK 4060 بالنسب ولألسباب التالية: فقط مغلقةالفي األماكن غير ، زيلينب ، 

  ٪10 - 5نسبة : يمكن تخفيفه بو/أو التقليل من الكمية المستهلكة  الخليططالة مدة إستعمال إل -
  ٪10 - 5ينصح بتخفيفه بنسبة  الخليط على مساحات مجلية جيدا ومنظفة بشفاط للغبار: تسهيل مدل -
 .إللتصاق جيد ٪30 أقصاهابنسبة ه يجب تخفيف :ة( وناشفإلمتصاصا ةجدا )قليل ةمالس خرسانةلإلستعمال على  -
 

 غير سليمة على مساحات: 2K 4060يونيفرسل برايمر  يستعمل ال

 أوال. القيام بتجربة غير مذكورة أعاله من غيرمساحات على 

 
 .حسب درجة إمتصاص المساحة 2كلغ / م 2,0 - 1,0 :إلستهالكا

 

 .وحرارة معتدلة في مكان جاف اشهر 12: التخزين
 

 تنبيهات

 ادة ووضع قفازات مطاطية.يستحسن عدم تعريض الجلد لإلحتكاك بالم

كبين إلحترام نسبة الخلط،  يونيفرسل في حال تخفيف المذكورة  مذيبحترام كمية الوامن المهم مزج كامل المرا

.، 2K 4060برايمر   وعدم إضافة أي مادة أخرى 

 لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.

 .ةناتج عن سوء إستعمال المادإن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر 


