GEL
PU
PRIMER
จีอีแอล พี ยู ไพรเมอร์

รองพื้นสํ าหรับโพลียูรีเทน ส่ วนผสมเดียว ชนิดคุณภาพสู ง

Primer for polyurethane, one component, high performance

คุณสมบัติและจุดเด่น

Features

• ใช้งานง่ายโดยการทาด้วยแปรง
• ยึดเกาะได้อย่างดีเยี่ยมกับผิววัสดุเดิม เช่น ผิวคอนกรีต
ผิวงานก่ออิฐฉาบปูน และอื่นๆ
• ทนทานต่อสภาพอากาศได้อย่างดีเยี่ยม
• ระยะเวลาบ่มตัวเร็ว

• Easy application by brush
• Excellent adhesion to based substrates such as concrete,
brickwork, etc.
• Excellent weather resistance
• Fast cure rate

การใช้งาน

Applications

่ เพิม
้ ผิวเดิมกับระบบกันซึมชนิดโพลียรู เี ทน
• ใช้งานเพือ
่ แรงยึดเกาะระหว่างพืน
้
ให้สูงขึน

• Apply for increasing adhesion between existing substrate
and PU waterproof system

กระบวนการทํางาน

Work Procedure

• ทําความสะอาดพื้ นผิวให้ปราศจาก ฝุ่น เศษปูน คราบนํา้ มัน
• ติดตั้งจีอีแอล พียู ไพรเมอร์ในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ด้วยการใช้แปรงทา
โดยอมีอต
ั ราการใช้งานที่ 100 กรัม ต่อ ตร.ม. โดยปริมาณการใช้งาน
อาจมากขึ้นหรือน้อยลงตามความพรุนของพื้ นผิวเดิม

• Clean surface from dust, concrete debris or oil stain
• Apply GEL PU PRIMER to prepared surface by brush,
consumption rate is 100 g/m2 more or less depend up on
the porosity of the existing substrate.

มาตรฐานที่ปฏิบัติตาม
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ข้อมูลทางเทคนิค/Technical Data

หน่วย / Unit

ค่า / Value

-

ของเหลวใสไม่มีสี
Colorless transparent liquid

เซนติพอยส์ / cps

< 100

กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
g/cm3

0.97

หัวข้อ / Topic
สี ของวัสดุ / Color
ความหนืดที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
Viscosity @ 25 °C
ความหนาแน่น / Density

-

ความต้านทานเคมี / Chemical resistance
ระยะเวลาบ่มตัว / Curing Time

นาที / Minutes

20

%

2.5 – 3.5

กิโลกรัม / ถัง
Kg. / Pail

1

เดือน / Months

12

ปริมาณของสารไอโซไซยาเนตอิสระ / Free NCO
บรรจุภัณฑ์ / Package
อายุการเก็บรักษา / Shelf Life

ทนทานต่อกรด ด่าง อ่อนๆ หรือตัวทําละลาย
Resistant to mild acids, alkalis & solvents

การเก็บรักษา

Storage

• เก็บที่ช่วงอุณหภูมิระหว่าง 5 – 30 องศาเซลเซียส และให้พ้นจาก
ความร้อนและแสงแดด

• Stored between 5°C and 30°C and keep away from sources
of heat and sunlight

ภาพประกอบ / Illustration

คําอธิบายการสั่งซื้อ / Order Description
จีอีแอล พียู ไพรเมอร์
GEL PU Primer
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