
 
 

General Eco Primer 
Bitumenski primer na vodni osnovi za bitumenske hidroizolacijske membrane 

 
OPIS 
General Eco Primer  je bitumenski primer na vodni osnovi izdelan iz bitumna in aditivov. Uporablja se kot osnovni premaz za vezavo prahu  in 
zapiranje strukture poroznosti  betonskih površin in omogoča hitro polaganje bitumenskih membran.  General Eco Primer ima dober oprijem in pri 
tem dobro vpijanje v podlago. Ker je izdelan na vodni osnovi, ni vnetljiv in ni nevarna snov. 
 
 
UPORABA 
General Eco Primer  se uporablja na betonskih podlagah. Dobro se vpija v vse suhe podlage. Zagotavlja dober oprijem na tako pripravljeno  podlago 
pri apliciranju bitumenskih tekočih membran ali bitumenskih trakovi. Izogibajte se nanašanju General Eco Primerja v hladnih in vlažnih dneh ali če 
obstaja nevarnost, da prične deževati, ker vodna osnova otežuje sušenje, v dežju ali vlagi pa še dodatno pripomore k izpiranju primerja. 
Betonske površine morajo biti pred nanašanjem primerja suhe, brez ostankov olja in prahu. General Eco Primer  je pripravljen za uporabo, vendar 
ga je pred uporabo potrebno premešati. 
Nanaša se s čopičem ali z valjčkom.  
Čas sušenja je odvisen od poroznosti betona, debeline nanosa primerja in od temperature površine in okolice.   
Ko je primer popolnoma suh, položite nanj bitumenske membrane. 
Običajen čas sušenja primerja je 4-6 ur. Ta čas se lahko podaljša na 8 ur pri debelejšem sloju primerja, pri nizkih temperaturah ali če podlaga ni 
vpojna.  
Odvisno od poroznosti in vpojnosti betona se poraba primerja giblje od 200 do 300 g/m

2
. 

Minimalna temperatura vgradnje je +5°C. 
 
Orodje in opremo operite z vodo. 
 
 
LASTNOSTI PROIZVODA 

Izgled rjava tekočina 

Gostota pri 20°C v kg/l 0,90-1,10 

Vsebnost suhe trdne snovi pri 130°C 24-28 % 

Rok trajanja v originalno zaprti embalaži 12 mesecev v normalnih pogojih 

Viskoznost DIN 4 pri 20°C 20”-25” 

Plamenišče pri zaprti posodi ni vnetljiv 

pH pri 20°C 11 - 13 

 
 
VARNOSTNI UKREPI 
Priporočamo, da General Eco Primer  v zimskem času skladiščite pri temperaturah nad + 5°C. 
 
 
PAKIRANJE 
5, 10 in 20 litrska kovinska vedra,  180 litrski kovinski sodi 
 
 

 

Tehnične lastnosti se nanašajo na trenutno proizvodnjo in GENERAL MEMBRANE SpA si pridržuje pravico, da jih lahko kadarkoli izboljša 
ali spremeni. Tehnične informacije so podane po najboljši vednosti GENERAL MEMBRANE SpA in so resnične in točne. Ker se produkt 
pogosto uporablja pod pogoji, ki so izven proizvajalčevega nadzora, GENERAL MEMBRANE SpA ne more prevzeti nobene odgovornosti  za 
končni rezultat. 
 

      
 

 
 
 

Tehnični list o skladnosti 


