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PRIMER DL 2001 
Fișă tehnică 
 

DESCRIERE 

Primer DL 2001 este un primer reactiv ce conține solvenți. 

Acest primer se utilizează împreună cu masticul 

poliuretanic DETAFLEX sau cu sigilantul adeziv bazat pe 

MS-Polimeri PARABOND 600, pentru a le spori aderența 

pe multiple suprafețe. 

 

APLICAȚII 

Primer DL 2001 poate fi utilizat pe diferite suporturi 

(beton, aluminiu, lemn, sticlă, mase plastice) pentru a 

ameliora aderența DETAFLEX și PARABOND 600 pe aceste 

materiale. Pe suporturi poroase primerul trebuie aplicat în 

două straturi. Pe suporturi metalice se recomandă 

efectuarea de teste prealabile. Primer DL 2001 poate 

funcționa de asemenea drept barieră între mastic și 

vopsea, pentru a se evita migrarea plastifianților. 

 

MOD DE UTILIZARE 

Suprafețele pe care urmează a se aplica trebuie să fie 

uscate, fără praf, fără substanțe grase sau alți agenți 

poluanți ce pot afecta aderența. Agitați bine flaconul 

înainte de aplicare. 

Produsul se aplică cu ajutorul unei pensule. Închideți 

ermetic flaconul după aplicare. Produsul trebuie utilizat 

în 24 de ore de la deschiderea flaconului. 

Timpul de uscare este de circa 10 – 15 minute. După 

uscare, masticul trebuie aplicat cât mai repede posibil (în 

termen de o oră). 

 

AMBALARE 

250 g și 1 kg 

 

CURĂȚARE 

În primele 5 minute este posibilă curățarea cu spirt alb. 

După un timp mai îndelungat, este necesar un amestec 

MEC/TOLUENE. 

 

SECURITATE 

Utilizarea Primer DL 2001 se desfășoară în conformitate 

cu normele europene de securitate și de expunere la 

solvenți. 

 

TERMEN DE GARANȚIE 

Cel puțin 12 luni în ambalajul original închis ermetic, 

stocat la temperaturi cuprinse între 0°C și +35°C. 

 

CARACTERISTICI TEHNICE 

Compoziție  poliuretan 

Culoare negru sau transparent 

Densitate 0,92 g/ cm³ la 20°C 

Vâscozitate ± 50 mPa.s 

Punct de inflamare < 21°C 

Timp de uscare 10 à 15 min 

 

Datele din această fişă tehnică sunt conforme cu ultimele rezultate de laborator. Caracteristicile tehnice pot fi adaptate sau schimbate. 

Înainte de punerea în operă, trebuie să ne asigurăm că produsul ales corespunde cerinţelor lucrării/aplicaţiei. Sunt necesare  teste 

prealabile. Condiţiile de garanţie sunt guvernate de condiţiile de vânzare, de practică şi de legislaţie. Informaţiile conţinute în această fişă 

sunt date cu titlu informativ, fără o garanţie implicită. Procesul de fabricaţie al acestui produs este atent controlat şi utilizarea lui nu implică 

nici un risc atâta timp cât este manipulat şi folosit conform cu indicaţiile furnizate de producător. Cum nu putem controla aplicarea 

produsului, nu suntem responsabili de eventualele probleme generate de utilizarea sa defectuoasă sau de aplicarea neadecvată. 


