
UltraPly TPO QuickPrime

Firestone číslo položky : W56TPO3003

1. Popis

TPO QuickPrime je náter určený na očistenie a základné ošetrenie TPO fólie v miestach, kde dôjde k aplikácii produk-

tov QuickSeam, ktorých použitie povoľuje technická špecifikácia Firestone.

2. Príprava

Plochy, na ktoré sa bude náter aplikovať, musia byť čisté, suché a nesmú na nich byť cudzie materiály a nečistoty. Môže

sa požadovať predbežné očistenie kefou alebo handrou pomocou roztoku Splice Wash. Pred použitím alebo počas

použitia QuickPrime Plus sa dôkladne mieša. Keď je materiál vystavený dlhšiu dobu nízkym teplotám, umiestni sa pred

použitím do miestnosti s izbovou teplotou. Pre uľahčenie aplikácie sa preleje 1 galón (3,8 l) náteru QuickPrime Plus 

do menšej nádoby.

3. Aplikácie

Náter QuickPrime Plus sa nanáša na plochy UltraPly TPO pomocou kefy QuickScrubber alebo QuickScrubber Plus dlhý-

mi ťahmi dopredu a späť stredným, až silným tlakom po celej dĺžke plochy, dokiaľ nemá celý povrch jednotnú farbu

bez kvapiek a pruhov. Pri použití kefy QuickScrubber Plus s násadou sa dbá na to, aby bol vyvinutý dostatočný tlak,

aby sa držiak kefy narovnal a celá plocha kefy bola v kontakte s fóliou UltraPly TPO. Plochy s naneseným náterom 

sa nechajú kompletne zaschnúť. Zaschnutie sa skúša prstom (obyčajne stačí menej ako 10 minút) pred aplikáciou pro-

duktov QuickSeam.

4. Pokrytie
20 až 25 m2 na galón (3,8 litra), aplikácie na jednu stranu.

5. Vlastnosti

Fyzikálne Dlhodobá životnosť.

Dobrá odolnosť proti teplu, chladu a vode.

Technické Základ Syntetické polymery

Farba priehľadne šedá

Rozpúšťadlá Ľahká alifatická solventná nafta, hydrocarbonové rozpúšťadlá.

Pevné látky  15 %

Viskozita Veľmi riedky, voľne tečúci

Hustota 0,778

Bod vznietenia 82 °C

Obsah vypariteľných organických látok 645 mg/l

6. Balenie / skladovánie / doba skladovania
Balenie: 11,3 l (3 galóny) /plechová nádoba.

Skladovanie: Skladovať v originálnej neotvorenej nádobe pri teplotách 15°C až 25°C, materiál nevystavovať 

priamemu slnku, pokiaľ nebude potrebný k aplikácii.

Doba skladovania: 12 mesiacov, pokiaľ sa skladuje v súlade s vyššie uvedenými podmienkami. Doba skladovania 

sa skracuje, ak je materiál vystavený zvýšeným teplotám.

7. Bezpečnostné opatrenie

Pozri Kartu bezpečnostný údajov výrobku. 

Materiál je horľavý. Chrániť pred zdrojmi ohňa. Pri používaní nefajčiť! Nepoužívať v uzavretých priestoroch. Chrániť

pred deťmi. Chrániť kožu a oči pred kontaktom s týmto materiálom. Výrobok je určený len na profesionálne použitie.

Riedenie nie je dovolené.  Materiál je potrebné chrániť pred kontamináciou cudzorodými látkami.
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