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NAZIV:         GENERAL RAPID PRIMER 

 
1. OPIS PROIZVODA  

Bitumenska raztopina na osnovi oksidiranega bitumna in hitro sušečega topila. 
 

2. UPORABA 
Primer se uporablja kot premaz za vezavo prahu in zapiranje strukture poroznih betonskih površin. 
Omogoča hitro vgradnjo bitumenskih membran, lepljenje s plamenom in s hladnim bitumenskim 
lepilom. Za izdelek je značilno hitro sušenje filma, optimalna penetracija, oprijem na podlago, površina 
ni lepljiva. 
 

3. KEMIJSKA SESTAVA 
Bitumenski premaz sestavljen iz oksidiranega bitumna in organskih topil. 
 

4. FIZIKALNE LASTNOSTI 
Gostota pri 20 °C v kg/dm³     0,90 – 1,10 
Suha snov pri 130 °C     38 – 42 % 
Frass točka loma oksidiranega bitumna   -10 °C 
Penetracija bitumna po Dowu pri 25 °C    15/20 dmm 
Čas sušenja  pri 20 °C     20 – 30 min   
Globoko sušenje      60 – 120 min  
Viskoznost  DIN pri 20 °C     12 – 17” 
Plamenišče       ˂ 21 °C 
pH pri 20 °C      nevtralen 
Točka zmehčišča bitumna     90/100 °C 
Vnetljivost       > 200 °C 
Rok trajanja v originalni embalaži    24 mesecev 
 

5. UPORABA PROIZVODA 
Betonske površine morajo biti pred premazovanjem suhe, čiste in brez  prahu ali drugih delcev. 
Proizvod se lahko nanaša s čopičem, valjčkom ali brizganjem. 
Pri nanašanju bitumenske membrane na beton zagotovite, da bo podlaga popolnoma suha, drugače 
uporabite specifični premaz za vlažne površine. Čas sušenja je odvisen od poroznosti površine, od 
debeline premaza, oba pa sta odvisna od površine in od zunanjih temperatur.  
Običajno se naneseni film posuši v 1 uri po nanašanju, čas sušenja se lahko  podaljša na 2 uri v 
primeru debelejšega nanosa filma, nizkih temperatur ali slabo vpojnih podlag. Ko je prednamaz suh 
se lahko začne vgrajevanje bitumenskega traku. 
Poraba primerja glede na podlago od 200 do 350 g/m2. 
Orodje se lahko očisti s sintetičnimi ali nitro topili. 
 

6. VARNOST 
Proizvod ni občutljiv na mraz. 
Ročke ne izpostavljajte temperaturam  pod 0 °C in nad  40 °C. 
Ne uporabljajte proizvoda v zaprtem prostoru brez ustreznega zračenja 
 

7. PAKIRANJE 
Kovinske posode  5, 10 , 20 in 200 litrov 

 

 


