
Preparat poprawiający
przyczepność
silikonowych mas
uszczelniających

ZASTOSOWANIE
Primer FD jest preparatem poprawiającym
przyczepność, przeznaczonym do stosowania z
Mapesil AC, Mapesil LM, Mapesil Z i Mapesil BM.
Może być stosowany na powierzchniach betonowych,
drewnianych, metalowych, gumowych, z tworzyw
sztucznych, powłokach malarskich, również do spoin
narażonych na długotrwały kontakt z wodą. 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
Primer FD jest jednoskładnikowym, neutralnym
preparatem gruntującym na bazie żywicy silikonowej.
Ma postać żółtego przezroczystego płynu. Preparat
należy nanosić na powierzchnie spoiny w jednej lub
wielu warstwach, w zależności od chłonności podłoża,
do uzyskania przezroczystej powłoki.

ZALECENIA
• Primer FD może być stosowany wyłącznie na

podłożach nieodkształcalnych.

• Nie należy stosować Primer FD do kamienia
naturalnego wrażliwego na występowanie plam.

WYTYCZNE STOSOWANIA
Przygotowanie podłoża
Powierzchnie uszczelnianej spoiny powinny być mocne,
suche, odkurzone, bez luźno związanych części oraz
śladów zabrudzeń z olejów, smarów, wosku, starych
powłok malarskich i rdzy.

Nakładanie Primer FD
Primer FD należy nanosić na powierzchnię małym
pędzelkiem i pozostawić na kilka minut do wyschnięcia,

aby umożliwić odparowanie rozpuszczalnika. Następnie
przystąpić do aplikacji Mapesil AC, Mapesil LM lub
Mapesil BM.

Masa uszczelniająca powinna zostać zastosowana jak
tylko Primer FD wyschnie, jeszcze tego samego dnia.

ZUŻYCIE
Zużycie Primer FD zmienia się w zależności od
chłonności podłoża i wynosi około 100-300 g/m2.

OPAKOWANIA
Butelki 0,9 i 0,2 kg.

PRZECHOWYWANIE
Primer FD zachowuje trwałość przez 6 miesięcy 
jeżeli jest przechowywany w chłodnym i suchym miejscu
(w temperaturze nie wyższej niż +25°C).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA
Primer FD jest łatwopalny – nie powinien być
stosowany w pobliżu ognia i iskier. Podczas stosowania
nie należy palić tytoniu.
Primer FD jest szkodliwy, wdychanie oparów
rozpuszczalnika, dłuższe niż to konieczne podczas
wykonywania prac, może spowodować senność,
zawroty głowy i poważne uszkodzenie zdrowia.
Kontakt z oczami może spowodować ich podrażnienie.
Długotrwały kontakt ze skórą może spowodować
suchość i pękanie. 
Występuje prawdopodobieństwo szkodliwego działania
na dziecko w łonie matki.

Zaleca się stosowanie odpowiednich środków
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ostrożności, noszenie rękawic i okularów
ochronnych oraz zapewnienie dobrej
wentylacji w pomieszczeniach, w których 
jest stosowany.
Więcej informacji w karcie charakterystyki
substancji niebezpiecznej produktu.

PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW

UWAGI
Pomimo, że powyższe dane techniczne 
i wskazówki odpowiadają aktualnemu stanowi
naszej wiedzy, to informacje te w każdym
przypadku należy traktować jedynie jako
orientacyjne i takie, które podlegają
weryfikacji po okresie dłuższego stosowania

danego wyrobu. W związku z powyższym,
przed zamiarem zastosowania tego wyrobu,
należy koniecznie sprawdzić czy jest on
odpowiedni dla konkretnego zastosowania. 
W każdym też przypadku pełną
odpowiedzialność za skutki stosowania
wyrobu ponosi wyłącznie użytkownik. MAPEI
udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej
jakości swoich produktów.

DANE TECHNICZNE (wartości typowe)

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Konsystencja: przezroczysta ciecz

Kolor: żółty

Gęstośc objętościowa (g/cm3): 0,92

Zawartość suchej substancji (%): 45

Lepkość (mPa•s): 1-2 (wirnik nr 1 - 100 obrotów na minutę)

Szkodliwość wg EC 1999/45: szkodliwy, łatwopalny.
Przed zastosowaniem należy zapoznać się 
z paragrafem “Środki ostrożności i bezpieczeństwa” 
oraz z opisem na opakowaniu i w karcie 
charakterystyki substancji niebezpiecznej

Kod celny: 3208 90 19

Nanoszenie Primer FD

P
rz

et
w

ar
za

ni
e,

 p
ow

ie
la

ni
e,

 k
op

io
w

an
ie

 z
am

ie
sz

cz
on

yc
h 

w
 te

j u
lo

tc
e 

m
at

er
ia

łó
w

 je
st

 z
ab

ro
ni

on
e.

La
 r

i

BUDUJĄC PRZYSZŁOŚĆ

®

Referencje dotyczące produktu 
są dostępne na żądanie oraz 
na stronach: www.mapei.pl 

oraz www.mapei.com
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