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 Simson Primer PanelTack 

 Грунд и чистител 

 
 
 
Описание на продукта: 
Bostik Simson Primer PanelTack е чистител и грунд в едно и служи за подобряване сцеплението на 
облицовъчни HPL панели и метали.  Праймера, който се използва за подобряване сцеплението и 
на чистотата на дървени повърхности е с черен цвят - Simson Primer SX Black. 
. 
Области на приложение: 
- Използва се за предварително третиране на HPL и някои други облицовъчни панели върху 
анодизиран алуминий и лакови повърхности; 
- При фасадни облицови, парапети и подобни приложения; 
 
Свойства: 
-  Увеличава силата на адхезия на някои облицовъчни панели и метали; 
-  Кратко време за изсъхване: приблизително 10 минути; 
-  Лесен за използване. "Wash"(за промиване) грунд  и чистител в един продукт; 
-  Включен в SKG '03.08.056.1 и SKG'03.08.056.2 изброените KOMO сертификати; 
-  Икономичен при употреба. 
 
Технически данни: 
 

Цвят Прозрачен с до бледо жълт отенък 

Съдържание на сухо вещество 17% 

Специфично тегло 0,76 гр/мл 

Точка на възпламеняване +9°C 

Време за изсъхване 10 минути 

Температура на приложение от +5°C до +30°C. 

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

Начин на употреба: 
- Консултирайте се с таблицата за лепене на Simson да се потвърди дали Primer PanelTack е 
правилния продукт за предварителна обработка за конкретните облицовъчни панели. 
- Повърхностите трябва да бъдат визуално сухи, чисти и да е без прах и мазнини,  
- Отворете кутията и пробивайте защитното фолио. Нанесете грунда, директно от кутията, върху 
чиста, суха кърпа безплатно и цвят кърпа или тъкан. Натрийте площта, която трябва да бъде 
предварително се третира здраво с кърпа, напоена с грунд (10 - 15 см ширина ивици). Сменете 
кърпата или тъканта, когато се замръси.  
- Предотвратявайте на замърсяването на грунда в опаковката. Затворете кутията плътно веднага 
след употреба.  
- Не третирайте предварително повече повърхност, отколкото може да бъде свързан или залепени 
в рамките на 6 часа.  
- Да се избягва контакт с предварително обработените повърхности, тъй като това ще бъде от 
негативно влияние върху адхезията. Кондензацията също ще повлияе отрицателно на адхезията. 
- Прилагането на грунд и последващо лепене по време на много висока влажност на въздуха или 
например по време на гъста мъгла не е препоръчителна. 
 
Покритие: 
Разхода варира в зависимост от размера на панелите и конструкцията. Ориентировъчно за 100 м2  
е необходим приблизително 1 литър Primer PanelTack. 
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Опаковка: 
Simson Primer Panel Tack 500 мл мет.кутия / 6 броя в кашон.  
Simson Primer SX Black 1000 мл мет.кутия 
 
Съхранение: 
-  Трябва да се съхранява на хладно между +10°C и + 25°C. 
-  Отворените продукти трябва да се консумират веднага, тъй като имат лимитирана трайност. 
-  Срокът на годност е 12 месеца при 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“. 
 
 


