
 

 
 
 
Техническа характеристика 

PRIMER-S 165 

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на лабораторията 
за проучване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта в практиката. Съветите и 
предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже определените условия по време на 
изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на изпълнителя, който трябва да бъде сигурен, че 
материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при които се прилага. Настоящия технически проспект 
автоматично анулира предишните касаещи същия продукт. 

 

 

Подобрител на адхезията на ISOFLEX-PU 650 

 

 

Описание 
 
PRIMER-S 165 е подобрител на адхезията 
за гланцирани и стъклени повърхности. 
Осигурява подходяща адхезия за полагане 
на ISOFLEX-PU 650 върху гланцирани 
керамични плочки, стъкло и т.н.  
 

Области на приложение 
 

PRIMER-S 165 се използва за подобряване 
на адхезията на ISOFLEX-PU 650 при 
полагане върху гланцирани керамични 
плочки, стъкло, стъклени тухли и т.н. 
 

Технически характеристики 
 

Вид: силанов разтвор 

Цвят: прозрачен 

Плътност: 0,79 ± 0,05 kg/l 
 

Указания за употреба 
 
Основата трябва да е напълно суха, здрава 
и чиста.  
Повърхности със съдържание на влага 
(например влага под плочките), трябва да 
се оставят да изсъхнат напълно, преди 
полагане на PRIMER-S 165. Повърхностите 
се почистват с плат напоен с продукта. 
Плата трябва да се сменя периодично. 
Първият слой ISOFLEX-PU 650 се полага 
20-30 min след почистване с PRIMER-S 
165. Подобрителя на адхезията почиства 
основата и увеличава якостта на адхезията 
на ISOFLEX-PU 650. 
PRIMER-S 165 не трябва да се полага 
върху прозрачни пластмасови материали 
(като поликарбонатни плоскости). 
Разход: приблизително 30-70 g/m2. 
 
 
 

Опаковка 
 
PRIMER-S 165 се предлага в опаковки от      
0,75 kg и 3 kg.  
 

Срок на годност - Съхранение 
 

Срок на годност 9 месеца от датата на 
производство, ако се съхранява в 
неразпечатани опаковки при температури 
между +5°С и +35°С на места защитени от 
влага и пряка слънчева светлина. 
 

Забележки 
 

 Температурата по време на полагане и 
втвърдяване на продукта трябва де е 
между +80C и +350C. 

 В случай на полагане на PRIMER-S 165  
върху поликарбонатни плоскости, моля 
консултирайте се с отдела за 
Техническа подкрепа.  
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