
ECOVERPRIM 
Vízbázisú bitumenes alapozó

www.technonicol.it Oldal 1/1

MŰSZAKI ADATLAP

1. TERMÉK LEÍRÁS
Vízbázisú bitumenes alapozó, építőipari felhasználásra, bitumenes lemezzel vagy öntött bitumennel 
történő szigetelések aljaztának előkészítésére. A termék elősegíti a bitumenes vízszigetelések telepítését 
a poros felületek megkötésével illetve minimalizálja a beton aljzat porózusságát. Jó tapadó felületet képez 
a fogadó aljzaton. Vízbázisú termék lévén nem gyúlékony.
2. ALKALMAZÁS

Száraz beton felületek kiváló alapozója. Alkalmazása után remek tapadást biztosít a folyékony illetve nem 
folyékony bitumenes vízszigetelők számára. Hideg, nyirkos illetve csapadékos napon ne alkalmazza!
A termék vízbázisú és az imént említett környezetben való telepítés után a termék nem szárad meg -  
lemosható marad.

3. ÖSSZETÉTEL
Bitumen és víz emulzióján alapuló bitumenes alapozó, töltőanyaggal.

4. TULAJDONSÁGOK
Külső megjelenés:
Sűrűség 20°C kg/l:
Szárazanyag tartalom 130°C:
Viszkozitás DIN 4 at 20°C:
pH érték 20°C:
Gyúlékonyság:
Minőségét megőrzi bontatlan csomagolásban:

barna folyadék
1,00 ± 0,03 
23 - 27% 
18” – 24” 
8 - 11 
nem gyúlékony
12 hónapig  (átlagos körülmények között tárolva)

5. FELHASZNÁLÁS

Az ECOVERPRIM használatakor a betonfelületnek a lehető legszárazabbnak kell lennie, a felületekről a málló 
és laza részeket, olajat el kell távolítani.
A termék felhasználásra kész állapotban van a vödrökben, felkeverés után egyből felhasználható ecsettel, 
hengerrel vagy szórópisztollyal.
A bitumenes lemez telepítése előtt meg kell győződni róla, hogy az alapozó réteg tökéletesen megszáradt-e.
Az anyagigény és a száradási idő a fogadó felület porózusságától, a kívánt végeredménytől és a külső 
hőmérséklettől is függ.
Átlagosan elmondható, hogy a termék telepítés után, 4-6 óra alatt megszárad, de ez az időtartam akár 8 óra is 
lehet, függően az alapozó réteg vastagságától, a hűvösebb hőmérséklettől és a fogadó felület nedvszívó 
képességétől.
A felhordott mennyiség átlagosan 200-300 g/m2, a felület porózusságától és nedvszívó képességétől függően.
A felhasználás során alkalmazott szerszámok vízzel tisztíthatóak.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK
Lásd biztonsági adatlapot.

7. CSOMAGOLÁS
5-10-20 literes vödrökben.

A műszaki adatlap tájékoztató és tanácsadás jellegű.
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