
BoscoPur TransPrimer 

Прозрачен грунд за плочки 

 

Описание на продукта: 

 
Bostik BoscoPur TransPrimer1C е еднокомпонентен, готов за употреба, 
прозрачен грунд а полиуретанова основа за остъклени и непорьозни повърхности като 
плочки,керамика, стъкло и др ... 

 

Области на приложение: 

 
• Керамични плочки, стъкло 
• Непорьозни, остъклени повърхности 

 

Характеристики: 

 
• Лесно и бързо полагане 
• Съдържа разтворител 
• Бързо втвърдяване 
• Много добра адхезия към стъклените повърхности 
• Не се влияе от атмосферните условия 

 

Техически данни: 

Цвят Прозрачен  

Време за втвърдяване (часа)  1 - 2 

Температура на околната среда за 
приложение 
 

между +10°C и +35°C 

 Устойчивост между -30 ° C и + 90 ° C 

 

Технически данни са приблизително предвидени за температура от + 20 ° С и 
относителна влажност от 50%. 

Подготовка на основата: 
 
•  Повърхностите трябва да бъдат стабилни, задължително чисти и 
обезмаслени. 
• Максимално съдържание на влага не трябва да надвишава 5%. Якостта на натиск на 



основата трябва да бъде най-малко 25MPa, нови бетонни конструкции 
трябва да съхнат за поне 28 дни 
 

Приложение: 

 
• Bostik BoscoPur Trans-Primer трябва да се прилага с чиста и суха 
кърпа или избършете  повърхността. 
• Не нанасяйте с четка или валяк. 

 

След приложение: 

 
Ново положените повърхности трябва да бъдат защитени от вода за 2 - 3 часа 
и BoscoPur Trans –Neutral трябва да е положен в рамките на 1 - 2 часа 
(не по-късно от 4 часа) като основен слой. 

 

Покритие: 

 
Приблизително. 0,050 кг / m² за слой в зависимост от хигроскопичността и 
гладкост на повърхността. 
Разходната норма е теоретична и се препоръчва да се направи 
предварителна проба. 

 

Опаковка: 

 
 1 кг метална кутия 

 

Съхранение: 

 
• Трябва да бъде защитена от вода, студ и неблагоприятни атмосферни условия. 
• Трябва да се съхраняват на сухо и хладно върху дървени палети на температура между 
+ 10 ° С и + 25 ° С в условия без влага. 
• Отворените продукти трябва да бъдат затворени веднага и консумирани 
на първо място. 
• Максимално три кофи трябва да се складират една върху друга. 
• Срок на годност е максимум 9 месеца условно да отговарят на изискванията на 
посочените по-горе условия за съхранение 

 

 


