TOOTE TEHNILINE INFOLEHT
AKFIX PINNAKATTEVAHEND

AKFIX PUR PRIMER 90
1 – KIRJELDUS
Akfix PUR Primer 90 on läbipaistev poolelastne ühekomponentne
polüuretaankruntvärv, mis imendub sügavale pinna sisse. See on
lahustipõhine toode, mis kõveneb pinnaniiskuse ja õhu toimel.
2 – OMADUSED




Suurepärane nake imavatele pindadele.





Väga hea elastsus, mis talub pinna liikumisi.





Lihtne peale kanda (rulli või alarõhuga toimiva värvipüstoli abil).





Vee‐ ja külmakindel.





Ökonoomne.

3 – KASUTUSVALDKONNAD
Toodet võib kasutada kruntvärvina eelkõige betoonpindadel enne nende
katmist polüuretaanipõhiste veekindlust tõstvate membraanide ja
hermeetikutega, nagu Akfix 450.
4 – JUHISED




Aluspind peab olema puhas, kuiv ja vaba igasugusest
saastest, nagu mustus, õli, rasv, vanad pinnakatted jms, mis
võivad takistada nakkumist.





Aluspind peab olema terve ja piisavalt tugev. Kahtluse korral
katsetage toodet kõigepealt katsepinnal.





Nõrk betoon tuleb eemaldada ja pinnadefektid, nagu betooni

pinnatühikud
d ja õõnsused, tuleeb täieliku
ult lahti vvõtta.




Ko
ogu tolm,, lahtine ja mureneev materjal tuleb eenne toote
peaalekandmist täielikkult eemaldada kõigilt pindaadelt
eeliistatavalt harja ja/või imurigga (tolmu
uimejaga).





Po
olüuretaaanipõhist veekindlu
ust tõstvaat membrraani tuleb
ühttlase segu
u saavutam
miseks ko
orralikult ssegada 3 minutit,
kasutades aeeglase kiirrusega eleektrisegurit (300–4
400 pööreet/min)
muud sobivat seadeet.
või mõnda m





Ülesegamist tuleb vältida,
v
et minimeeerida õhu kaasamisst.





Piintsliga pealekandm
misel: pakksude harrjastega pintsel.





R
Rulliga peaalekandm
misel: lahuustile vasttupidav “m
mittekahuune”
rulll.





V
Värvipüstooliga pealekandmissel: alarõh
huga toim
miv
pihustussead
de, näitekks kolbpu
ump Wagn
ner EP 30
000 (rõhk:: 200–
250
0 bar, otsaak: 0,38–0
0,53
m
mm, nurkk: ca 50–8
80°).

5–P
PAKEND
D
15 kgg metallp
purk.
6 – LA
ADUSTA
AMINE JA
A KÕLBL
LIKKUSA
AEG
Ladusttades kuivvades tinggimustes temperattuurivaheemikus +5
5 °C kuni ++30 °C,
säilib aavamata ja
j vigastamata kinnises origginaalpakeendis toode 9 kuud
d
valmisstamiskuu
upäevast alates.
a
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7 – OH
HUTUS
Kasutaajad saavaat teavet ja nõuandeid keem
miatoodeete ohutu käsitsem
mise,

ladustamise ja jäätmekäitluse kohta kõige uuemalt kemikaali ohutuskaardilt,
mis sisaldab toote füüsikalisi omadusi, ökoloogilist teavet, andmeid
toksilisuse kohta ja muid ohutusega seotud andmeid.
8 – TEHNILISED OMADUSED
Keemiline alus

: Lahustipõhine polüuretaan

Tihedus

: 1,00 ±0,03 g/ml

Välimus/värvus

: Vedelik, läbipaistev

Pinna kõvenemine

: 2–3 tundi (23 °C ja suhtelisel õhuniiskusel 50%)

(ASTM C679)

Kõndimiskuiv*

: 12–18 tundi (23 °C ja suhtelisel õhuniiskusel 50%)

(ASTM C679)

Täielikult kõvenenud

: 4 päeva (23 °C ja suhtelisel õhuniiskusel 50%)

Shore’i kõvadus A

: 90 ±5

(ASTM D1875)

(ASTM D 2240)
2

Nake betoonile

: 2,0 ±0,3 N/mm

Kuumakindlus

: –20 °C kuni +80 °C

Pealekandmise temperatuur

: +5 °C kuni +35 °C

(ASTM D 903)

9 – TÄHTIS




Pind peab olema puhas, kuiv ja kandev ning sellel ei tohi olla
mingisuguseid materjalijääke ega liikuvaid osi, mis võivad
takistada naket.





Vanad kattekihid, õli ja tolm peavad olema pinnalt täielikult
eemaldatud. Teravad kohad tuleb tasandada; pragunemisele
kalduvad alad, nagu vertikaalsed/horisontaalsed vuugid, tuleks
kindlustada nurkrauaga.





Pinnal olevad praod avada V‐kujuliselt ja täita
polüuretaanhermeetikuga.





Värske betooni puhul oodata vähemalt 28 päeva.





Soovitatav ühe kihi kulunorm on 200–250 g/m2. Kui te ei ole
kindel põranda tugevuses, soovitame kanda pinnale kaks kihti
kruntvärvi.





Kruntvärv loob nõuetekohase pinna veekindlust tõstva PU‐

pinnakatte laaitmatu pealekand
p
dmise tagamiseks.




Krruntvärv kantakse pinnale p
pintsli või rulliga, kkuni terve pind
on kaetud. SSuurematee pindadee puhul võ
õib kruntvärvi peale
kan
nda pihusttamise teeel, kasutaades alarõ
õhuga toimivat pumpa.





Kõ
õik töövahendid jaa seadmed
d tuleb pu
uhastada kohe pärrast
kasutamist vvedeldiga. Kõvastunud ja/võ
õi kuivanu
ud materjjali saab
eem
maldada ainult
a
mehaaniliselt.
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