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Технічний опис матеріалу 
 
    

 

 

 Призначення  

Weber.prim 803 - це однокомпонентний праймер, з високою міцністю зчеплення з гладкими непоглинаючими поверхнями. Може 
наноситись на деревину та на гладкі, не абсорбуючі основи, такі як старий кахель, керамічна плитка і натуральний камінь, бетон, 
гусс-асфальт, пластикові покриття, старі стабільні фарби. Таким чином поверхні будуть попередньо оброблені та будуть готові для 
подальшого облицювання або нанесення інших матеріалів. 

Основами можуть бути: всі мінеральні матеріали, зокрема поверхні з бетону, цементні штукатурки, цегляні, кам’яні та мурування з 
інших матеріалів, поверхні з вапняку, піщанику, старе облицювальне покриття та т.п. Підходить для використання на малій площі 
металевих поверхонь в сухих приміщеннях. 

Пластикові поверхні з поліетилену не підходять для попередньої обробки з Weber.prim 803. 
 

 Склад  

Акрилова дисперсія, інертний заповнювач. 
 

Технічні та робочі характеристики  
 

Технічні характеристики:  

Колір яскраво-червоний 

Вміст розчинників  не містить 

Консистенція рідка 

Густина приблизно 1,22 кг/л 

Сухий залишок не менше 62% 

Температура використання (повітря, основи, матеріалів): від +5 °С до +30 °С 

Час висихання 1-4 год. 

 

 

 

 

 

 

 Сфера застосування  

• створення міцних контактних шарів 

  Переваги  

• готовий до використання 

• висока адгезія до гладких та непоглинаючих основ 

• швидко сохне 

• без розчинників 

• високий сухий залишок 

Готовий до використання грунтуючий засіб для попередньої обробки гладких, не поглинаючих 
основ та деревини. Бетонконтакт 
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Технічний опис матеріалу 
 

 
 Виконання робіт  

Підготовка основи:  

Підготовку основи виконують відповідно до ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДБН В.2.6-22- 2001. Основа має бути міцною, стабільною, 
очищеною від пилу, бруду, мастил, жирів та інших речовин, що здатні вплинути на міцність зчеплення з основою. Нестабільні та 
неміцні ділянки основи слід видалити та виконати ремонтні роботи. Поверхня повинна бути незамерзлою.  

Спосіб застосування:  
Ретельно перемішати праймер перед використанням або добре встряхнути в контейнері. Нанесіть ґрунтовку рівномірно за допомогою 
щітки (макловиці), пензлем або валиком. Уникати утворення пропусків. 
Подальші роботи можна продовжувати тільки після повного висихання праймеру, що за сприятливих умов настає через 1-4 години, в 
залежності від температури та вологості повітря та основи. Нанесення клейових сумішей та вирівнюючих сумішей для підлог 
рекомендується виконувати не раніше ніж через 2 доби після нанесення ґрунтовки. 

 
Очищення інструменту  

Очищення інструменту та тари виконувати чистою водою  безпосередньо після виконання робіт. Після затвердіння матеріалу очищення 

виконувати з використанням weber.sys 992. 

 

 Правила безпеки  
Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При 
попаданні на шкіру – змити водою використовуючи мило. У випадку появи подразнення – звернутися до лікаря. 
При виконанні робіт рекомендується використовувати індивідуальні засоби захисту (захисні рукавиці, окуляри, спец. одяг). Під час 
виконання робіт у приміщенні необхідно забезпечити достатню вентиляцію. 
Зберігати в недоступному для дітей місці! 

 

 Інструкція з утилізації  

Матеріал потрібно утилізувати як будівельні відходи. Матеріал або залишки матеріалу не можна спускати в каналізацію. Тару утилізувати 

як звичайне сміття. 

 
 Гарантійний термін та термін придатності  

12 місяців від дати виготовлення зазначеній на упаковці, при виконанні правил зберігання і транспортування, які наведені в актуальному 

описі продукту.  

 
 Зберігання  

Зберігати у фірмовій (заводській) упаковці в сухому приміщені на дерев’яних піддонах за температури повітря від +5 °С до +30 °С. Не 

допускати заморожування продукту. 

 

 Увага!  

Виробник гарантує відповідність матеріалу зазначеним характеристикам тільки при дотриманні правил зберігання, транспортування та 

використання наведених в актуальному технічному описі продукту. Виробник не несе відповідальність за неправильне застосування 

матеріалу, а також за його використання в інших цілях, що не передбачено технічним описом продукту. 
 

 Витрата матеріалу*  

  

прибл. 0,1 кг/м2  

* - Витрата матеріалу залежить від ступеню поглинання основи та професійних навичок виконавця робіт 
 

 Пакування  
Упаковка Фасування Кількість одиниць на піддоні 

Пластикова пляшка 1 кг 480 шт 

Пластикове відро 5 кг 60 шт 
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