
 
 

 

Favorit Prim és Prim Plus Alapozó Adatlap 

 

LEÍRÁS  

A Favorit Prim alapozó egy vizes bázisú, oldószermentes szintetikus akril-sztirol kopolimer 
gyantaalapú tapadóhíd, ami esztrich, fűtött padló, vakolat vagy beton felületeken alkalmazható. 
 
A Favorit Prim Plus alapozó egy vizes bázisú, oldószermentes szintetikus akril-sztirol kopolimer 
gyantaalapú tapadóhíd, ami a nem porózus vagy sima felületek, mint például fa, festék, régi 
csempe, simítótárcsázott beton, stb. felületekre alkalmazható. Kiválóan használható függőleges 
felületek esetén is. 
 
A Favorit Prim és Favorit Prim Plus alapozók fokozzák a kohéziót és javítják a bevonatok 
hidratációját. 
 

JELLEMZŐK 

Típus: tapadóhíd, alapozó 
Szín: fehér folyadék  
Fagyérzékeny 
Csomagolás: 1 liter, 5 liter, 20 liter 
Kiadósság: 1 liter / 10 – 12 m2. 
Tárolás: Eredeti, bontatlan csomagolásban 12 hónap, száraz, fagymentes helyen tárolva. 
 
 

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE 

Az alapfelület legyen ellenálló, ép, szilárd, tiszta, száraz és nedvességtől mentes. 
 

A MEGFELELŐ PRIMER KIVÁLASZTÁSA 

Bármilyen alapú felületen is alkalmazza, lényeges, hogy a Favorit Prim termékcsaládból válasszon 
megfelelő alapozót, hogy egyrészt megelőzze a nedvesség megjelenését vagy a habarcs túl gyors 
száradását és, hogy növelje a felülethez való tapadást. 
 
Mielőtt a Favorit Glettbeton terméket alkalmazza fontos, annak a meghatározása, hogy az alap 
felület porózus vagy vízzáró. Ennek megállapítására használjon pár csepp vizet. Ha a víz 
felszívódik, akkor a felület porózus, ha nem, akkor vízzáró. 
 
Porózus felületen használja a Favorit Prim, vízzáró felületen a Favorit Prim Plus-alapozót. 
Nedvességnek kitett felületen, mint például zuhanyfülke, mosogató, mosdó, vagy általánosságban 
bármilyen porózus felületen (gipszkarton, faanyag, tégla, vakolat, stb.), ami rendszeresen vízzel 
érintkezik, és ami előzetesen nem lett szigetelve, ott Favorit Prim Epoxi alapozót kell használni. 
A sarkoknál alkalmazzon üvegszál-erősítésű szalagot. 
 
Favorit Liquibeton esetén használjon Favorit Prim Epoxy alapozót.  
További információkért lásd az Favorit Prim Epoxy alapozó adatlapjait.  



 
 

 
 

ESZKÖZÖK ÉS TISZTÍTÁS 

Henger, védőkesztyű 
Használat után az eszközöket vízzel tisztítsa meg. 
 
 

A FAVORIT PRIM ÉS FAVORIT PRIM PLUS ALAPOZÓK ALKALMAZÁSA 

A termékek 10 °C- 25 °C hőmérséklet-tartományban használható fel. 
Kiadósság: 1 liter / 10-12 m2. 
 
A Favorit Prim alapozók használatra készek, nem szabad hígítani. 
 
Henger segítségével egyenletesen vigye fel a felületre úgy, hogy ne legyen feleslegben és ne 
maradjanak hézagok. Nagy felületek fedésére használhat festékszórót vagy permetezőt is. 
 
Száradási idő: 30 perc - 2 óra, a környezeti hőmérséklettől és az alapfelület típusától függően. 
Amikor a felület érintésre száraz, akkor lehet a következő réteget felvinni. 
 
Erősen porózus felület, mint pl. az anhidrit esztrich, gipszkarton esetén, Favorit Prim alapozóból 
egy második réteget is kell alkalmazni. 
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Figyelmeztetés: 
Ez a termékleírás, és kivitelezési utasítás laboratóriumi 
kísérletek eredményeire, illetve saját tapasztalatainkra épül. A 
felhasznált anyagmennyiséget és a bedolgozási folyamatot az 
adott kivitelezési körülmények is befolyásolhatják. A kivitelező 
feladata, hogy előzetes próba alapján ellenőrizze 
ajánlásainkat, és biztosítsa a termék megfelelő bedolgozásához 
szükséges feltételeket. Hibás kivitelezésből adódó károkért 
nem vállalunk felelősséget. A biztonsági előírásokkal 
kapcsolatban kérje a termék biztonsági adatlapját. 
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