
PR 1215 Silikónový primer na savé podklady

OTTO
Primer 1215

Technický list

Charakteristika: ▪ Primér na zlepšenie priľnavosti na minerálnych alebo savých materiáloch (napr. na betóne, omietke,
vláknitom cemente atď.)

▪ Doba odvetrania minimálne 15 minút (maximálne 3 hodiny)
▪ Iba pre odborných používateľov. Prosím čítajte bezpečnostný list materiálu.

Dôležité informácie: Primer bol vyvinutý pre OTTO tmely / lepidlá aby sa v ich kombinácii zaistila optimálna priľnavosť.
Interakcia / kompatibilita s OTTO tmelmi / lepidlami bola testovaná a uvedená našim technickým
oddelením. Pre ostatné skupiny produktov, podkladov a náterov OTTO, ktoré nie nie sú horeuvedené
odporúčame skúšobné testy.
Neaplikujte primer a cleanprimer mimo spojových hrán a lepiacich povrchov aby ste sa vyhli znečisteniu
/ optickým zmenám.
Primer obsahuje toulén a podlieha teda povinnosti informovať a držať záznamy podľa nemeckých
nariadení o obmedzení používania chemikálií (okrem iného zákaz samopoužívania).
Pre alternatívy bez obsahu toulénu kontaktujte prosím naše technické oddelenie.

Technické vlastnosti: Čas sušenia pri 23 °C/50 % RVV [minút] > 15 (1)
Spotreba závisí od pohltivosti povrchu [g/m²] ~ 100 - 300 
Hustota pri + 23 °C [g/cm³] ~ 0,9 
Skladovateľnosť pri 23 °C/50 % RVV [mesiacov] 12 

1) Vyššie teploty redukujú dobu schnutia, nižšie teploty ju predlžujú.

Tieto dáta nie sú vhodné pre prípravu špecifikácií. Pred tvorbou špecifikácie sa obrátte na OTTO-
CHEMIE.

Predúpravy: Všetky lepiace plochy musia byť čisté a treba odstrániť akékoľvek znečisťujúce látky ako sú
odformovacie zmesy,  ochranné látky, mastnota, olej, prach, voda, staré lepidlá či tmely a iné látky, ktoré
by mohli narušiť proces lepenia. Čistenie neporéznych podkladov: Aplikujte OTTO Čistič T (čas schnutia
cca 1 minúta) použitím čistej utierky. Čistenie poréznych podkladov: Očistite povrch oceľovou kefou
alebo napr. brúsnym kotúčom a odstráňte voľné čiastočky.

Informácie o aplikácii: Aplikujte primer na spojové hrany príslušným štetcom
Vyžaduje sa čas schnutia minimálne 15 minút
Doba medzi aplikáciou primera a pokračovaním aplikácie sa môže predĺžiť o niekoľko hodín, ak sa
vyhne nahromadeniu prachu.
Kvôli mnohým možným vplyvom počas a po aplikácii musí zákazník vždy najprv vykonať skúšobné
testy.
Prosím všimnite si odporúčanú trvanlivosť uvedenú na obale.

Balenie: 100 ml hliníková fľaša 250 ml hliníková fľaša 1000 ml hliníková fľaša
- PR1215-50 PR1215-51 PR1215-55

Jednotka balenia 15 15 5
Kus / Paleta - - -
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Bezpečnostné opatrenia: Viď bezpečnostný list.

Likvidácia: Informácie o likvidácii. Prosím pozrite si bezpečnostný list.

Informácie o záruke: Všetky informácie v tejto publikácii sú založené na našich súčasných technických znalostiach a
skúsenostiach. Vzhľadom k tomu, že podmienky a spôsoby využitia a použitia našich výrobkov sú mimo
našu kontrolu, odporúčame Vám vyskúšať výrobok pred použitím. Informácie uvedené v technickom
liste a vysvetlivky spoločnosti OTTO-CHEMIE v spojeníi s týmto technickým  listom (napr. servisný
popis, odkaz na DIN a pod.) nesmú byť chápané ako záruka. Záruka vyžaduje samostatné písomné
vyhlásenie OTTO-CHEMIE aby bola preukázaná jej platnosť. Vlastnosti uvedené v tomto technickom
liste definujú vlastnosti výrobku všeobecne a závezne. Odporúčania pre použitie by sa nemali brať ako
potvrdenie vhodnosti pre zamýšľané použitie. Vyhradzujeme si právo na zmenu výrobku v zmysle
technického pokroku a vývoja. Sme Vám kdispozícii v prípade špecifických problémov a aplikácií. Ak je
pre uplatnenie našich produktov potrebné vládne schválenie alebo povolenie, tak je užívateľ
zodpovedný za ich získanie. Naše odporúčania neospravedlňujú užívateľa z povinnosti vziať do úvahy
možnosť porušenia práv tretích strán – podľa potreby - nájsť riešenie. Pre zvyšok platia naše všeobecné
obchodné podmienky, a to najmä v súvislosti s možnou zodpovednosťou za chyby. Všoebecné
podmienky si môžete nájsť na našej webovej stránke http://www.otto-chemie.de/sk/podmienky
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