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 Bostik BoscoPur PurPrimer 1C 
  Полиуретанов грунд за непорьозни основи 

 

 
Описание на продукта : 
Bostik BoscoPur PurPrimer 1C е еднокомпонентен полиуретанов грунд, готов за употреба, 
прозрачен, с дълбоко проникване и бързо втвърдяване, съдържа разтворители. Той се използва 
основно като грунд преди полагането на полиуретанови материали върху порести и абсорбиращи 
основи. 
 
Области на приложение: 
-  За запрашени и ронещи се повърхности; 
-  Увеличава силата на сцепление с повърхности на минерална основа;  
-  За увеличаване на адхезията на повърхности, които ще се покриват с полиуретан. 
 
Характеристики: 
-  Лесно и бързо приложение; 
-  Съдържа разтворител; 
-  Силно устойчив на абразия и вода; 
-  Не се влияе от атмосферните условия; 
- Устойчив на солена вода, воден разтвор, разредени киселини, разтворители, бензен и 
минерални масла; 
- Импрегнира, като прониква дълбоко във всички минерални и бетонни повърхности със силно 
сцепление; 
-  Изпълва неструктурни капилярни пукнатини, като наналява абсорбцията на  вода от бетона; 
-  Втвърдява горната повърхност на бетона чрез дълбоко проникване в повърхността; 
-  Прави непромокаема повърхност, като запълва порите в повърхности като газобетон. 
 
Технически данни: 
 

Цвят Прозрачен 

Пълно изсъхване след (ч) 2 – 3 

Температура при полагане Между +10°C и +35°C 

Устойчивост на готово покритие Между -30°C и +90°C 

Техническите данни са приблизително определени при температура +20°С и относителна влажност от 50%. 

 
Подготовка на основата: 
-  повърхностите трябва да са здрави, чисти, без чужди вещества като прах, мръсотия, мухъл,  и 
да са обезмаслени; 
-  повърхностите трябва да бъдат сухи преди полагането - максималното съдържание на влага в 
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; 
-  повърхности с битум, акрил и катран, трябва да се почистят и да се отстранят всякакви 
остатъци  преди полагането на продукта; 
-  повишава сцеплението, когато се прилага преди залепване или покрития, на  материали като 
дърво, бетон и други абсорбиращи повърхности; 
 
Полагане: 
-  Bostik BoscoPur PurPrimer 1C може да се прилага с валяк или четка, докато повърхността бъде 
напълно покрита. 
-   Може да се прилага с безвъздушно пръскане(еърлес спрейър); 
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След полагане: 

  -  Прясно грундираните повърхности трябва да бъдат защитени от вода в продължение на 2 - 3 
часа и основното покритие трябва да се приложи в рамките на 2-3 часа (не по-късно от 4 часа) 
след грунда. 
 
Разходна норма: 
Приблизително 0,200 кг / м² за слой в зависимост от хигроскопичността и гладкостта на основата.  
Разходната норма е теоретична и се препоръчва да се направят контролни проби от покритието 
преди основното полагане. 
 
Опаковка: 
15 кг или 5 кг в метална кутия. 
 
Съхранение: 
-  опаковките трябва да бъдат защитени от вода, студ и неблагоприятни климатични условия; 
-  трябва да се съхраняват на сухо и хладно място върху дървени палети между +10°С и +25°С в 
условия без влага; 
-  отворени продукти трябва да бъдат затворени веднага след употреба;  
-  максимум 3 кофи може да бъдат складирани една върху друга;  
- срокът на годност е максимум 9 месеца при спазването на посочените по-горе условия за 
съхранение. 
 
Информация за безопастност 

За запазване на  здравето  и инструкции за безопасност, както и  мерките за първа помощ при 

съприкосновение  вижте отделния Информационен лист за безопасност . 
 


