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SIMSON PRIMER P  
 
 
Toote tutvustus:  
Simson Primer P on vedel eeltööt- 
lusaine, mis on mõeldud erinevate  
Simson-toodete nakkuvuse paran- 
damiseks imavatel pindadel.  
Lisainformatsiooni vaata ja kontrolli  
sobivust kasutatavale tootele vasta- 
vast tehnilisest tootelehest. 
  
Kasutusala:  
• Tellis-, betoon-, kergbetoon jne.  
mineraalsete materjalide pindade  
eeltöötluseks. 
• Puitpindade (näit. tiikpuidust paa- 
ditekkide vuugid) eeltöötluseks. 
 
 Tööjuhend: 
Töödeldavad pinnad peavad olema 
puhtad, kuivad, tugevad, tolmu- ja 
rasvavabad. Pindu võib puhastada 
pu-hastusainega Simson Cleaner E.  
Hoia pakend kindlalt suletuna kuni  
kasutamismomendini. Ära kasuta  

Simson Primer P otse originaalpa-
kendist. Kalla puhtasse klaasi või top- 
si nii palju toodet, kui kulub 30 minu-
ti jooksul ning sule originaalpakend 
koheselt õhukindlalt.  
Simson Primer P pinnale kandmiseks 
kasuta alati puhast pintslit. Kanna 
toodet pinnale ainult nii, et moodus-
tuks pidev, ühtlase paksusega kiht. 
Sobiv töötemperatuur on +5 ºC ..... 
+30 ºC. Tee märge vuugi küljele, 
muidu on raske näha, kuhu Simson 
Primer P on juba peale kantud.  Mini-
maalne kuivamisaeg on 60 minutit.  
Parim liimimise / tihendamise tu-
lemus saavutatakse siis, kui vastavad 
tööd tehakse 6 tunni jooksul pärast 
pindade töötlemist tootega Simson 
Primer P. Sellepärast ei või eeltööt-
lusainega katta suuremaid pindu, kui 
jõutakse tihendada 6 tunni jooksul.                                                          
Vältida kontakti eeltöödeldud pin-
naga, kuna rasvased sõrmejäljed 
võivad põhjustada halba naket.  Ka                                                                   

kondentsi tekkimine võib halvenda-
da nakkuvust. Ei ole soovitav kasu-
tada eeltöötlusainet ning tihendada 
vuuke, kui õhuniiskus on kõrge, 
niiske ja uduse ilmaga.          
 

Kulu: 
Sõltub pinna tüübist 2-4 m² / liitrist. 
 
Töökaitse:  
Simson Primer P on kergesti süttiv.  
Käidelda hästi ventileeritud ruumis.  
Hoida eemal süttimisallikast. Suitse- 
tamine keelatud. 
Sisaldab isotsüanaati. 
Lisateavet toote ohutuskaardilt.  
 

Veoklass: 
Autotransport    ADR/RID: vaba 
Meretransport   IMGD: vaba 
(piiratud koguses klassi 3.2 tooteid) 
Õhutransport     IATA: Klass 3: 
süttivad vedelikud 
UN-number        1263 
 
 

 
 
 
Tehnilised andmed:  
 
 
Kuivaine sisaldus: 65%. 
Tihedus: 1,06.  
Leekpunkt: < +21 ºC. 
Kuivamisaeg: 60 minutit (+20 ºC, RN 50%). 
Värvus: Värvitu.  
Pakend: 500 ml purk. 


