
ab lindec® furnizează informații corecte despre proprietățile tehnice şi manevrarea produselor sale. ab lindec® nu are nici un control asupra felului 
în care produsele sunt amestecate şi aplicate, sau asupra condițiilor în care sunt utilizate, şi prin urmare nu poate fi considerat responsabil în nici 
un fel pentru aceste operații. Singura sa responsabilitate priveşte calitatea produselor la momentul livrării.

PRIMER PENTRU ROSTURI
LINOPRIMER

Descrierea produsului
Linoprimer este un primer poliuretanic monocomponent incolor care 
se întăreşte in contact cu umezeala din aer. Linoprimer penetrează în 
beton şi formează baza unei adeziuni şi lipiri mai bune în combinație 
cu materialele Lindec de umplere a rosturilor şi de reparație a fisurilor. 
Linoprimer poate fi de asemenea folosit ca strat protector împotriva 
anumitor substanțe chimice, acizi, substanțe alcaline şi uleiuri. Timpul 
de uscare este în jur de 3 ore la 230C si 50% umiditate relativă, iar după 
3‐5 ore se poate aplica  vopsea.

Consum la rosturile de beton
(pentru o lățime de 4 mm şi adâncime 20 mm)

Aprox 250 metri lungime (1 litru). 

Consum la suprafețe pavate cu beton
Aprox 5 ‐ 8 m2 pe litru pe strat.

Fişă tehnică
Densitate 1000 kg/m3

Volumul de uscare 35%
Culoare Transparent
Aspect Lucios
Curățare Diluant
Adâncimea de penetrare (K50) aprox 1.5 mm

Instrucțiuni de aplicare pentru rosturi
Rosturile se curăță minuțios prin aspirare.
Se poate aplica şi bandă pe marginile rostului pentru un aspect estetic 
mai bun.
Aplicați primerul cu o pensulă mică care poate pătrunde în rost.
Lăsați să se usuce 3‐5 ore înainte de a umple rosturile.

Instrucțiuni de aplicare pentru suprafețele pavate cu beton
Toate rămăşițele de beton trebuie îndepărtate.
Orice strat de suprafață cu ciment moale trebuie sablat sau frezat.
Curățiți minuțios prin aspirare.
Aplicați de 1‐2 ori cu un trafalet “Biber“.
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