
 

 
 

Harmony Prim Epoxi Adatlap 

 

LEÍRÁS  

A Harmony Prim Epoxi (Harmony Prim époxy) egy két-komponensű, folyékony epoxi alapozó. 
A Harmony Prim Epoxi a nedvességnek kitett felületek alapozására lett kifejlesztve, mint például 
a zuhanyfülke, mosogató, mosdókagyló, vagy általánosságban bármilyen felületen, ami 
rendszeresen érintkezik vízzel vagy nedvességgel a Harmony Glettbeton (Harmony Béton ciré) 
alkalmazása előtt. 
Harmony Prim Epoxi alapozót kell alkalmazni a csempézett vagy bármilyen esztrich típusú 
felületen, beleértve anhidrid esztrichet, a Harmony Liquibeton (Harmony Béton Lissé) alkalmazása 
előtt. 
 
 

JELLEMZŐK 

Típus: Kétkomponensű epoxi gyanta 
A + B sűrűsége: 1,06 ± 0,02 
Szárazanyag tartalom: 100% 
Lobbanáspont:> 100 °C 
Csomagolás: 1 kg, 5 kg, 25 kg 
A 25 kg-os készlet teljes tömege: A komponens: 16 kg, B komponens: 9 kg 
Az 5 kg-os készlet teljes tömege: A komponens: 3,2 kg, B komponens: 1,8 kg 
Az 1 kg-os készlet teljes tömege: A komponens: 0,64 kg B komponens: 0,36 kg 
Kiadósság: 200 g / m2. 
Tárolás: Eredeti, bontatlan csomagolásban 12 hónap, száraz, fagymentes helyen tárolva. 
Garancia: A gyártói felelősség. 
 
 

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE 

Az alapfelület legyen ellenálló, ép, szilárd, tiszta, száraz és nedvességtől mentes. 
Amennyiben szükséges, a tisztításhoz használjon Harmony semleges tisztítószert (Harmony 
Nettoyant neutre) zsír, olaj vagy szennyeződés eltávolításához. 
 
 

ESZKÖZÖK ÉS TISZTÍTÁS 

Keverő, henger, védőkesztyű 
A szerszámokat használat után acetonnal kell megtisztítani. 
 
 
 
 
 
 



 

 

A HARMONY PRIM EPOXI ALAPOZÓ ALKALMAZÁSA 

 
A keverék bedolgozhatósági ideje 15 perc.  
 
Ajánlott, hogy két ember álljon rendelkezésre a keverék felviteléhez. 
Ha ez nem lehetséges, akkor a bevonandó terület nagyságától függően ossza meg az A és B 
komponenseket, majd a munkafolyamat előrehaladtával fokozatosan keverje össze azokat. 
Például: abban az esetben, ha 5 kg-os a készlet, akkor ossza az A komponenst két 1,6 kg-os tételre, 
és a B komponenst két 0,9 kg-os tételre. 
 
A Harmony Prim Epoxi B komponensét öntse az A komponenshez és alacsony fordulatszámon 
működtetett keverővel keverje össze, míg egy egységes keveréket kap. 
Henger segítségével azonnal alkalmazza az alapozót a felületen. Nagy felületek fedésére használja 
a 250 vagy 500 mm-es PermPro speciális padlószórófejet (Permapro manchon spécial sol en 250 
ou 500 mm). A sarkoknál és az éleknél alkalmazzon üvegszál-erősítésű szalagot (les bandes de 
renfort en fibre de verre).  
 
Az epoxi alapozó felvitelét követően Harmony Kvarchomokkal (Harmony Sable) bőven szórja meg 
a felületet, 10 m2 –ként 25 kg homok felhasználásával.  
 
Abban az esetben, ha olyan felületen alkalmazza, ami rendszeresen érintkezik vízzel vagy 
nedvességgel (zuhanyzó, mosdó, stb.), a Harmony Epoxy Primer alapozót hengerrel kell felvinni a 
felületre a Harmony Glettbeton (Harmony Béton ciré) alkalmazása előtt. 
Hagyja részlegesen megszáradni, majd alkalmazza Harmony Glettbeton -t a még enyhén ragadós 
felületre. 
 
A környezeti hőmérséklet és a felület hőmérséklete +5 °C és + 30 °C között legyen. 
Hagyja száradni legalább 24 óráig mielőtt eltávolítja a felesleges homokot. Új padló és / vagy még 
használatba nem vett épület esetén 36 óra a javasolt minimális várakozási idő a padlólemez 
száradásának megfelelően. 
 
 
INTERIOR ATMOSPHERIC EMISSIONS 

 
Információ az illékony anyagok belső légtérbe történő kibocsátási szintjéről, amely belégzés útján fennálló toxicitás 
veszélyét jelentheti a következő skálán: A+ (nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás) a C (magas kibocsátás). 

 
 

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. 


