
Primer DC
Temeljni premaz za izboljšanje oprijema MS polimer lepil in lepilno tesnilnih mas na 
poroznih površinah.

Koda Naziv Oznaka Pakiranje

86532 Primer DC KPDC 800 g steklenica

Lastnosti in prednosti

• Izboljša oprijem na poroznih površinah - idealen za les, 
cement, beton itd.

• Zatesni delce prahu na poroznih površinah - za površino
brez prahu

Uporaba

Primer DC se uporablja za predhodno obdelavo mineralnih podlag, kot so opeke, beton in lahki 
beton ter predhodno obdelavo lesenih podlag, kot so fuge na palubah iz tikovine.

Če se prajmer Primer DC nanaša na površine svetle barve (kot je na primer naravni kamen), lahko 
pride do obarvanja površine, kljub temu, da je temeljni premaz prozorne barve.

Uporaba prajmerja ni priporočljiva  na površinah, ki so podvržene neprestanemu izlivu vode ter PP, 
PE, teflonu, neoprenu in bitumenskim podlagah.

Navodila za uporabo

1. Pred nanosom prajmerja Primer DC površino pobrustite ali poščetkajte.
2. Z uporabo Soft Surface Cleaner ali Acrysol zagotovite, da so podlage očiščene, suhe, brez prahu in maščob.
3. V čisto posodo vlijte potrebno količino prajmerja Primer DC, ki jo boste lahko porabili v 30 minutah. 

Originalno embalažo tesno zaprite. Prajmer v posodi dobro premešajte.
4. V neprekinjenem nanosu z uporabo čiste ščetke nanesite KENT Primer DC na površino. Temperatura

nanosa mora biti od 5°C do 30°C. Pustite najmanj 20 minut, da se prajmer posuši.

5. Najboljši rezultati dosežete, če se lepljenje oz. tesnjenje izvede v 6 urah po nanosu prajmerja.



Tehnične informacije

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja 
KENT (Amber House, ShowgroundRoad, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo).Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo 
uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne 
lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije 
so verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata 
nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti 
informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za 
izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse 
pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Epoksi

Tekoča

Prozorna

6 mesecev

3909 50 90

Osnova: 

Oblika: 

Barva:

Rok uporabe: 

Tarifna številka: 

VOC: 665 g/l

30 minut

20 minut

6 ur

3-5 m²/l

+5ºC do +30ºC

Čas nanosa:

Čas sušenja: 

Čas nanosa lepila: 

Nanos: 

Temperatura nanosa: 

Specifična teža: 0.94 g/ml
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