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Primer Protector – Podkład zamykający 
KARTA TECHNICZNA  
 
 
 
 
Primer Protector - niezbędny element zamykający system ClaudiCemento. Primer Protctor  to 
przezroczysty akrylowy związek polimerowy, który należy nakładać jako warstwę na mikrocement 
wykończeniowy ClaudiCemento Fino / Deck, przed nałożeniem lakieru końcowego Protector Dur Satin / 
Matt/Epoxy.  
 
  
Primer Protector jest szczególnie zalecany jako produkt podkładowy dla całej serii powłok 
mikrocementowych ClaudiCemento. Jest to idealny i niezbędny produkt, aby uniknąć zmiękczania 
wytwarzanego przez lakiery stosowane jako zakończenie naszego systemu Protector Dur Satin / Matt/ 
Epoxy. 
 
ZASADY APLIKACJI 
 
Primer Protector jest stosowany jako podkład przed zastosowaniem naszych lakierow wykończeniowych 
Protector Dur. Może być nakładany pędzlem, pistoletem bezpowietrznym, wałkiem lub gąbką. 
 
Rozcieńczanie : 
 
Należy rozcieńczyć produkt do 100% w proporcji 1/1, aby uniknąć efektu oszklenia. 
 
OPAKOWANIE 
 
Dostarczany w plastikowych butelkach po 5 kg. (5 litrów). 
 
POKRYCIE 
 
5 litrów Primer Protector pokrywa około 50 m2 (w dwóch warstwach), w zależności od porowatości i 
tekstury powierzchni. 
 
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 
 
- Ma całkowitą przyczepność. 
- Odporny na wodę, ale umożliwia przepływ wilgoci w postaci pary. 
- Zachowuje swoje właściwości po polimeryzacji w temperaturach od -25° C do 60° C 
- Jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
- Po nałożeniu - proste bezpłomieniowe spalanie w temperaturze 250° C. 
- Duża odporność na hydrolizę (nawet w świeżych cementach). 
 
PRZECHOWYWANIE 
 
Zaleca się przechowywanie produktu w suchym i wentylowanym miejscu o temperaturze od 5o C do 35o C. 
Produkt należy zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. 
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Uwaga: ClaudiCemento spółka z o.o zastrzega sobie prawo, jeśli to konieczne, do zmiany 
jakichkolwiek danych bez uprzedniego powiadomienia. 
 
Zalecenia są udzielane w dobrej wierze i opierają się na wynikach uzyskanych z długiego 
doświadczania i testów laboratoryjnych. Ponieważ warunki stosowania są poza naszą kontrola, nie 
ponosimy żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie naszego produktu. 
 
 


