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INFORMACJA TECHNICZNA 
 
PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE 
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO 
 

                  
OPIS PRODUKTU 

 
Środek ułatwiający przyleganie i zwiększający przyczepność kleju poliuretanowego do wklejania szyb 

samochodowych. Dodatkowo stanowi ochronę przed promieniami UV, które mogą prowadzić do 

degradacji kleju. Stanowi idealną warstwę bazową na szybach samochodowych przy pierwszym 

montowaniu i przy ewentualnych naprawach.  

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

 
Kolor:       czarny 

Pojemność:      30 ml  

Ciężar właściwy:    0,95 g/cm2 

Konsystencja:     ciecz 

Temperatura aplikacji:    100C do 350C 

Minimalny czas schnięcia*:   5 minut 

Maksymalny czas schnięcia*:   24 godziny 

 

*w 23
0
C i względnej wilgotności 50%   

    

ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI LOTNYCH 
 

VOC = 588 [g/l] 

Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/WE), która dla tej kategorii 

produktów (kat.B/5) podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 

840 [g/l] produktu gotowego do użytku. 

 
 

 

U - PRIMER 

PODKŁAD DO KLEJU  
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STOSOWANIE 

 

 Powierzchnia pod aplikację powinna być czysta, sucha i odtłuszczona.   

 Przed użyciem wstrząsnąć butelką przez co najmniej 1 minutę. 

 Za pomocą aplikatora nałożyć cienką warstwę preparatu na części, które mają zostać 

uszczelnione.  

 Zbędną ilość środka usunąć rozcieńczalnikiem do wyrobów nitrocelulozowych lub akrylowych. 

 Po użyciu natychmiast szczelnie zamknąć butelkę (produkt bardzo szybko odparowuje).  

 

Uwaga: W celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi w Karcie 

Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.  

 

PRZECHOWYWANIE 

 
Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniach suchych i chłodnych,  

z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych. Produkt łatwopalny. 

Najlepsza temperatura przechowywania: 5 ÷ 250C. 

 

OKRES GWARANCJI  

 
12 miesięcy od daty produkcji pod warunkiem zachowania zalecanych warunków przechowywania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia 
nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub 
użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła. 
Należy pamiętać, że TDS podsumowuje naszą najlepszą wiedzę na temat produktu, sposób korzystania i stosowania produktu na podstawie dostępnych 
w danym momencie informacji. Nasza odpowiedzialność za produkt jest opisana w ogólnych warunkach współpracy. Troton nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności bezpośrednio ani pośrednio za jakiekolwiek straty poniesione w związku z użyciem lub aplikacją produktu, niezależnie od tego, czy są 
one zgodne z jakąkolwiek poradą, specyfikacją, zaleceniem lub informacjami przekazanymi w TDS. 
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