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 NivoTech FiloPrim 
 Еластичен грунд премостващ пукнатини - запълващ 

 

Описание на продукта : 
Бързовтвърдяващ двукомпонентен специален еластичен грунд-пълнеж преди саморазливни 

замазки, изготвен с екологично чисти добавки и полимери. Подходящ за нанасяне върху 

неабсорбиращи повърхности, с неговото перфектно сцепление и попълване в допълнение към 

способността му да запълва пукнатини, фуги и други до 1 мм.. 

Области на приложение: 

-  За всички видове основи(подове) на минерална основа;  

-  Външно и вътрешно 

Характеристики: 
-  Намалява консумацията и повишава адхезията; 
-  Пести време с бързо съхнене; 
-  Гъвкав със запълваща способност до 1мм; 
-  Подходяшо за подово отопление; 
-  Увеличава живота на горния слой; 
-  Осигурява по хомогенна и постоянна повърхност на самозамазката; 
 

Подготовка на основата: 
- От повърхностите за обработка следва да бъдат премахнати  вещества които влошават 
адхезията като прах и всякакъв вид замърсители (от кофражно масло, боя и други). 
- Отпадъци като цимент, гипс, бетон и други такива трябва да бъдат отстранени от повърхността на 
приложението. 
 
Приложение: 
-  Двата компонента на Bostik NivoTech FilloPrim се разбъркват с миксер на ниски обороти  до 
получване на хомогенна смес или за минимум 3 минути. Температурата на околната среда при 
полагане следва да бъде между +50C и 250C; 
-  Получената работна смес трябва да се използва в рамките на 20 минути. 
 

Покритие: 

Приблизително 0,200 – 0,600 кг / м² 

Опаковка: 

17,5 кг пластмасови бидони в комплект (12,5 кг прахообразна съставка + 5,0 кг дисперсия) 

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; 
- отворените бидони трябва да бъдат затворени веднага;  оставените отворени трябва да се 
изхвърлят;  
- срокът на годност е максимум 12 месеца при спазването на посочените по-горе условия за 
съхранение. 
 
Информация за безопасност и здраве. 
Инструкциите за безопасност и здраве, мерките за оказване на първа помощ и инструкции за 
обезвреждане при разливи ще откриете в  отделен „Информационен лист за безопасност“. 


