
Primer 101 blaugelb
Smysluplný doplněk pro SuperTape blaugelb.

• Zvýšená přilnavost SuperTape blaugelb k podkladu*

• Speciálně vhodný pro SuperTape blaugelb

• Velmi dobře vhodný pro nízko- a středně energetické povrchy, např. práškově lakovaný hliník, 

PVC. U velmi nízkoenergetických povrchů jako PP, PE, PTFE se před lepením musí otestovat 

vhodnost. 

• Výrazně zkracuje čas do dosažení konečné pevnosti
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Primer 101 blaugelb zajišťuje  
optimální slepení páskou  
SuperTape blaugelb na vysoce  
energetických površích.

*Proveďte vhodnou předběžnou zkoušku. Dekorační fólie na bázi PMMA nejsou vhodné ke slepování lepicí páskou.
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Primer 101 blaugelb
Smysluplný doplněk pro SuperTape blaugelb.

Vlastnosti výrobku:

Primer 101 blaugelb je speciálně upravený prostředek na zvýšení adheze 
pro SuperTape blaugelb (oboustranná vysoce kvalitní lepicí páska), který  
obecně zvyšuje přilnavost pásky SuperTape blaugelb. Je použitelný na  
nízko- a středně energetické povrchy (např. na práškově lakované povrchy, 
PVC a jiné plasty). Primer 101 blaugelb zesiluje přilnavost na podkladu tím, 
že na nich vytvoří tenký film. Tento film se spojí jak s povrchovou struk-
turou podkladového materiálu, tak s páskou SuperTape blaugelb, čímž se  
posiluje adheze. Kromě toho se zkracuje čas do dosažení konečné pevnosti 
lepeného spoje pomocí přípravku Primer 101 blaugelb z cca 72 hodin na 
cca 24 hodin. Toto uživateli umožňuje rychlejší další zpracování a šetří čas 
i náklady.

Přednosti výrobku:

• zvýšená přilnavost SuperTape blaugelb k podkladu*
• speciálně vhodný pro SuperTape blaugelb
• výrazně zkracuje čas do dosažení konečné pevnosti
• velmi dobře vhodný pro nízko- a středně energetické povrchy,  

např. práškově lakovaný hliník, PVC U velmi nízkoenergetických  
povrchů jako PP, PE, PTFE se před lepením musí otestovat vhodnost. 

• dodává se v systému s odpovídajícím čističem Cleaner IPA 10  
blaugelb, primerem Primer 33 blaugelb a páskou SuperTape blaugelb. 

*Proveďte vhodnou předběžnou zkoušku. Dekorační fólie na bázi PMMA  
nejsou vhodné ke slepování lepicí páskou.

Technické údaje:

Obsahové látky: směs etylbenzenu, xylolu a přísad

Barva: jantarově žlutá

Vydatnost: cca 12,5 m² / litr

Hmotnost netto: 750 g / litr

Viskozita: 10 mPas při +25 °C

Název výrobku
Jednotka 
balení Č. výr.

Primer 101 blaugelb 1 l 0414733

Zpracování:

Při přípravě k lepení důkladně očistěte podklad od prachu, mastnoty  
a volných částic. Pro dobrou adhezi je nezbytné předchozí očištění  
přípravkem Cleaner IPA 10 blaugelb (viz příslušný technický list). 

Teplota zpracování (Primer 101 blaugelb, podklad a prostředí) musí činit  
nejméně +15 °C. 

Před použitím je nutné materiál otestovat pomocí příslušných vlastních  
pokusů z hlediska jeho vhodnosti pro zamýšlené použití a slepení.

Před použitím Primer 101 blaugelb dobře protřepejte. Také během  
zpracování dobře protřepávejte.  

Nanášejte Primer 101 blaugelb ve stejnoměrné vrstvě na suchý čistý povrch.  
K tomu se může použít čistý, vlákna nepouštějící hadr, dávkovací lahev,  
tlaková pistole, váleček nebo rozprašovač. Nanášejte přitom jen malé  
množství, aby byla zajištěna vysoká přilnavost. 

Nechte Primer 101 blaugelb zcela zaschnout (nejméně 5 minut). Oblast 
ošetřenou primerem je nutno chránit před prachem a nečistotami. Aplikujte  
pásku SuperTape blaugelb až po úplném zaschnutí přípravku a pevně ji  
přitiskněte (řiďte se technickým listem k pásce SuperTape blaugelb).

Dekorační fólie na bázi PMMA nejsou vhodné ke slepování lepicí páskou.

Skladování a způsob dodávky:

Primer 101 blaugelb se dodává v lahvích 1 litr. Skladujte v originálním  
obalu, dobře uzavřený, v chladu a v suchu. Při teplotě skladování  
mezi +15 °C a +27 °C je doba skladování 6 měsíců.

Bezpečnostní pokyny:

Skladujte nádobu vždy dobře uzavřenou, aby nedocházelo k odpařování  
rozpouštědla. Při zpracování noste rukavice, ochranné brýle a vhodný  
ochranný oděv. Zabraňuje styku s pokožkou. Zabraňte vniknutí do  
odpadních vod. Výrobek je hořlavý a tudíž se musí chránit před horkem,  
jiskrami a otevřeným plamenem. Používejte jen v dobře větraných prostorách. 
Řiďte se bezpečnostním listem.

Informace uvedené v tomto dokumentu odpovídají v dobré víře informacím a technickým specifikacím, které máme k dispozici, nejsou však žádnou zárukou dle § 443 občanského zákoníku. Naše pokyny pro zpracování 
jsou obecně platné směrnice a mohou se vzhledem k rozmanitým možnostem použití v jednotlivých případech lišit. Z tohoto důvodu automaticky nezbavují potřeby vlastního vyzkoušení. Vyhrazujeme si právo kdykoli 
provádět technické změny a vylepšení.


