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M A T E R I A Ł Y  A N T Y K O R O Z Y J N E 

 

BUDOWA  PRIMER 1027 

Substancje stałe: Mieszanina elastomerów butylowych i żywic 

syntetycznych. 

Rozpuszczalnik: Mieszanina rozpuszczalników organicznych. 

Kolor: Czarny. 

 

 

 

 

 

Przeciwkorozyjny  płyn gruntujący,  zapewniająca 

właściwą i trwałą przyczepności powłoki do 

zabezpieczanej powierzchni. 

 

ZASTOSOWANIE 

 Jako pierwsza warstwa w wielowarstwowych 

systemach powłok utworzonych z materiałów 

przeciwkorozyjnych POLYKEN 

 Jest przeznaczony do powierzchni o większej 

chropowatości; do powłok nakładanych na połączenia 

spawane rur, podczas napraw i rehabilitacji rurociągów. 

 

CECHY  I  ZALETY 
 Może być stosowany w temperaturach  ujemnych, 

 Zawiera inhibitory korozji naprężeniowej (SCC), 

 Posiada bardzo dobre właściwości penetrujące. 

 

STOSOWANIE / UWAGI 
 Przed użyciem starannie wymieszać (nie rozcieńczać!) 

 Przed nałożeniem dokładnie oczyścić powierzchnię 

zabezpieczaną rury z rdzy oraz kurz i tłuszczu. 

Przygotoważ do stopienia czystości  Sa2½  według PN-

ISO 8501. Minimalny stopień czystości powierzchni St3.  

Powierzchnie można podgrzać w celu usunięcia wilgoci 

jednak do temperatury nie wyższej niż 40oC. Tak 

przygotowaną powierzchnię odtłuścić. 

 Nakładać cienką warstwę za pomocą pędzla, szczotki, 

gąbki lub natryskowo. Podczas nakładania nie używać 

otwartego ognia – primer i opary są palne! 

 W przypadku żelowania po długotrwałym składowaniu 

w temperaturach ujemnych puszki z primerem podgrzewać 

pośrednio, np. w gorącej kąpieli wodnej– nie używać 

bezpośredniego  płomienia (palnika)! 

UWAGA: Do taśm antykorozyjnych POLYKEN może być 

stosowany tylko Primer produkcji  tej firmy.  

 

WARUNKI MAGAZYNOWANIA 
 Produkt przechowywać w miejscu suchym,  

bez dostępu promieniowania UV, w oryginalnych 

kartonach.  

 Kartony chronić przed uszkodzeniami mechani- 

cznymi. 

 Zalecana temperatura magazynowania:  

   -5 ÷ 400C. 

OPAKOWANIE 

Puszka: 1L. 
 

 

DANE TECHNICZNE 

Parametry Jednostka Wartość 

Rozpuszczalnik mieszanina 

Zawartość substancji stałych % ok. 30 

Gęstość kg/dm3 0,81 

Temperatura zapłonu 0C <23 

Wydajność Litr / m2 10 ÷ 14 

   

Jest składnikiem systemów ochrony przeciwkorozyjnych  

w klasach B30, C50 (PN-EN 12068) utworzonych  

z samoprzylepnych taśm POLYKEN.  
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