
TUO´TEKUVAUS
1-komponenttisesti kovettuva Bostik-praimeri PU 2637 sekä Silmax-saumausaine 2620 ja Multiseal 2640. Kovettuminen tapahtuu 
ilmankosteuden vaikutuksesta, ja se luo säänkestävän ankkuroinnin alustaa vasten. Praimeri sitoutuu jopa kemiallisesti 
saumamassaan.

KÄTTÖALUE
Praimerointiin ennen saumausta PU 2637&colon;lla saumaukseen Silmax Byggfog 2620&colon;lla ja Multiseal 2640&colon;lla huo-
koisilla pinnoilla, kuten betoni, tiili, kivi ja puu. Rasvaiset puulajit, kuten esim. teak on tärkeä esikäsitellä. Praimeri toimii hyvin jopa 
metalleilla ja muoveilla, mutta ne on aina hyvä testata.

TYÖOHJE
Saumapintojen on oltava kuivat ja puhtaat. Irtonaiset palat ja hiukkaset poistetaan jäykällä harjalla. Primerin levittäminen tapah-
tuu siveltimellä. Jos alusta on hyvin huokoinen, voi olla tarpeen levittää vielä toinen kerros primeriä. HUOM! Levitettäessä on otet-
tava huomioon, että valon vaikutuksesta primer tummuu jonkin verran aikaa myöten ja näkyy tällöin vaaleita pintoja vasten. Pri-
merin pitää antaa ennen saumamassan levittämistä kuivua vähintään 1/2 tuntia tai kunnes pinta tuntuu täysin kuivalta. Koska 
Bostik 5075 Primer reagoi ilman kosteuden kanssa, se pitää varastoida avaamattomissa tölkeissä. Jos purkeissa, jotka on avattu 
useita kertoja ja saaneet seistä sen jälkeen jonkin aikaa, näkyy voimakasta samentumista tai kellastumista sekoittamisen jälkeen, 
tämä on merkki siitä, että primer on käyttökelvotonta.

TYÖSUOJELU
Tuote on tulenarkaa ja terveydelle haitallista. Käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai A2-tyyppisen hengityssuojaimen käyt-
töä. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta

Smart help
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OTA YHTEYTTÄ
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info.fi@bostik.com

Bostik Oy, Puh: 010 843 8800, www.bostik.fi

Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset 
tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat 
kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään 
sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska 
käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa 
kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.
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TEKNINEN TUOTELEHTI
PRIMER 5075



TEKNISIÄ TIETOJA
Ominaisuudet

Koostumus Juokseva

Karkaisumenetelmä Kuivaava

Tiheys N. 0,96

Kuiva-ainepitoisuus N. 30 %

Liuotinaine Tolueeni, butanoli ja hek-
sametyleeni

Ohennusaine Ei saa ohentaa

Tulenarkuus Tuote on tulenarkaa

Leimahduspiste +1° C

Varastointi 9 kk avaamattomassa pa-
kkauksessa

Väri Läpikuultava, kellertävä

Peittokyky N. 100 jm saumaa / l
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Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset 
tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat 
kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään 
sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska 
käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa 
kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.
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