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PENEBAR™  PRIMER  
Праймер для монтажу  PENEBART M  

 

 

ОПИС 

PENEBAR™ PRIMER використовується для 
підвищення адгезії з бетоном під час 
монтажу PENEBAR™. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ 

Бетон 

Метал 

ПВХ 

ПЕРЕВАГИ 

Зручний і простий у використанні 

Може монтуватися на будь-які горизонтальні, 
вертикальні та ін. поверхні 

Може бути використаний на «сирому» або 
вологому бетоні. 

ФІЗИЧНІ ОЗНАКИ 

Колір: 
      Яскраво помаранчевий 

Відсоток твердих речовин: 

30% мінімум 

Тип розчинника: 
Вода 

Час висихання при 25°C: 
10 хвилин 

Час висихання при 4°C: 
60 хвилин 

Витрата: 
3.8 l вистачає на 240 m  
0.47 l вистачає на 30 m  

Витрата PENEBAR™ PRIMER залежить від 
пористості поверхні та абсорбації. 

Мінімальна температура використання: 
4°C  

Стан після висихання: 
Липкий 

 

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ 

Підготовка поверхні: 

Ретельно очистіть поверхню від пилу та бруду. Впевніться, що нічого не 
заважитиме нанесенню праймера. 

Нанесення: 

Використовуючи щітку нанесіть  PENEBAR™ PRIMER полосою не 
менше 50 мм завширшки вздовж всієї лінії монтажу PENEBAR™ SW. 

Дайте PENEBAR™ PRIMER висохнути протягом 10-15 хвилин при 
температурі  25°C чи довше, якщо температура нижча. 

Поки PENEBAR™ PRIMER все ще липкий, змонтуйте PENEBAR™ SW 
міцно притискаючи по всій для забезпечення гарної адгезії із 
бетонною поверхнею. Для вертикального або кругового монтажу 
тримайте притиснутим не менше 10 секунд. 

PENEBAR™ SW має бути змонтований поки PENEBAR™ PRIMER все ще 
липкий протягом 3 годин після нанесення. В інакшому випадку 
нанесення PENEBAR™ PRIMER слід повторити. 

 

ОЧИЩЕННЯ 

Використовуйте мило та воду відразу для очищення інструментів. 
 

УПАКОВКА 

3.8-л каністра 
ящик 2 x 0.47-л банки. 

 

ЗБЕРІГАННЯ 

Зберігати в сухому приміщенні за температури не нижче 7°C в закритому 
стані. Гарантійний термін зберігання 12 місяців. Не допускайте 
замерзання 

 

ВАЖЛИВО 

w Проконсультуйте із Технічним відділом регіонального 
представництва «PENETRON Україна», ТОВ щодо інших 
способів використання PENEBAR™ PRIMER 

w   PENEBAR™ PRIMER обов’язково слід наносити на поверхню 
щіткою перед монтажем PENEBAR™. 

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 

Для детальної інформації зверніться до Технічної документації. 
ТРИМАЙТЕ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ 

 
WARRANTY: PENETRON INTERNATIONAL, LTD. warrants that the products manufactured by it shall be free from material 
defects and will conform to formulation standards and contain all components in their proper proportion. Should any of the 
products be proven defective, the liability to PENETRON INTERNATIONAL, LTD. shall be limited to replacement of the 
material proven to be defective, and PENETRON INTERNATIONAL, LTD shall in no case be liable otherwise or for incidental 
or consequential damages. PENETRON INTERNATIONAL, LTD. MAKES NO WARRANTY AS TO MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A 

PARTICULAR PURPOSE AND THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED. User shall determine the 
suitability of the product for its intended use and assume all risks and liability in connection therewith. 
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