
PANAUDOJIMAS
•  Gipsinių paviršių apdorojimui prieš klojant 

keramines plyteles.

•  Kaip įtvirtinamasis sluoksnis gipso pagrindo 
purškiamiems tinkams.

•  Norint pagerinti išlyginamųjų mišinių sukibimą su 
cemento, gipso, asfalto, keramikos ir marmuro 
paviršiais, cemento ir kalcio sulfatų pagrindo 
išlyginamaisiais mišiniais ir asfaltu.

•  Suteikti vienodas įgeriamumo savybes 
cementiniams ar gipsiniams paviršiams.

Kai kurie taikymo pavyzdžiai
•   Cementinių paviršių paruošimui prieš lyginant 

savaime išsilyginančiais ar tiksotropiniais 
išlyginamaisiais mišiniais.

•   Tarp išlyginamųjų mišinių sluoksnių, kai pirmasis 
sluoksnis yra pilnai išdžiuvęs.

•   Ant gipsinių tinkų prieš lyginant cementiniais 
produktais.

•   Ant anhidritinių paviršių prieš naudojant cemento 
pagrindo produktus.

•   Ant cementinių tinkų prieš lyginant gipso pagrindo 
produktais.

•   Ant gipso kartono sienų kaip fiksatorius tapetų klijams.

•   Prieš klijuojant keramines plyteles su cementiniais 
klijais ant: 
– gipsinių tinkų ir purškiamo gipso; 

   – gamyklinių skydų iš gipso; 
   – pluoštinių gipso plokščių;
   – anhidritinių išlyginamųjų skiedinių.

•   Prieš tapetuojant arba dažant gipso kartono sienas, 
medžio drožlių plokštes, cemento pluošto lentas, 
keramzitbetonį, tinką.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
Primer G yra vandens dispersijos specialios sintetinės
dervos, kurios panaudotos ant bet kokio paviršiaus, 
džiūdamos sudaro lankstų, kompaktišką, blizgantį 
sluoksnį, kuris sutvirtina paviršių reikiamose vietose. 
Primer G taip pat pagerina išlyginamųjų mišinių, dažų, 
klijų tapetams, klijų plytelėms ir skiediniams sukibimą 
su visų tipų pagrindais. 

Primer G plėvelė ant gipsinių ar cementinių paviršių 
apsaugo nuo visų cheminių reakcijų tarp sulfatų 
ir cemento aliuminatų plytelių klijų, kurie, veikiant 
drėgmei, sukelia druskos formavimasį, o tai lemia 
plytelių atšokinėjimą nuo gipsinių paviršių.

Primer G palengvina tapetavimą ir sumažina 
sunaudojamų klijų kiekį juosm klijuojant.

Kai Primer G naudojamas prieš purškiant tinkus, jis 
apsaugo nuo per greito vandens sugėrimo į pagrindą, 
prailgina apdailos darbų atlikimo laiką ir padeda
išvengti susitraukimo sąlygotų įtrūkimų.
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Sintetinių dervų pagrindo
vandens dispersinis 
gruntas su labai mažu 
lakiųjų organinių 
junginių garavimu (VOC)
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Primer G naudojamas
kaip gruntas gipsiniams
tinkams

Drėgmės lygio 
tikrinimas

Primer G užtepimas
voleliu

TECHNINIAI DUOMENYS (tipinės vertės)

PRODUKTO APRAŠYMAS

Konsistencija: skystis

Spalva: šviesiai mėlyna

Tankis (g/cm³): 1.01

pH: 8

Sausos kietosiso masės kiekis (%): 18

EMICODE: EC1Plus  – labai mažai išskiriantis

CHARAKTERISTIKOS (prie +23 °C ir 50% Sant.dr.)

Naudojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +35 °C

Džiūvimo laikas prieš tepant išyginamuosius 
mišinius ar klijus:
- betonas: 
- gipsas:

30 min.
30-60 min.

dažų likučių ir kitų birių medžiagų.
Kiekvienu atveju turi būti atsižvelgiama į
gamintojų rekomendacijos gipso tinkams, 
ypač drėgmės kiekio ir paviršiaus 
apdorojimo atvejais. 
Plyšiai betono paviršiuje turi būti 
remontuojami naudojant Eporip arba 
Epojet. Anhidritiniai paviršiai turi būti 
mechaniškai pašiurkštinti.

Naudojimas
a)  Kaip paruošimas prieš klijuojant 

keramines plyteles ant gipso paviršiaus. 
Prieš naudojimą išmaišykite Primer G 
ir skleiskite jį tolygiai ant paviršiaus 
naudodami platų šepetį ir neskiesdami. 
Jei gipso paviršius yra ypatingai lygus 
ir blizgus, rekomenduojama jį iš anksto 
pašiurkštinti. Kai paviršius išdžiūna, 
galima klijuoti plyteles.

b)  Kaip įtvirtinamasis sluoksnis 
gipsiniams tinkams. 
Atskiesti Primer G santykiu 1:2 su 
vandeniu ir gerai išmaišyti; paskirstyti 
gruntą ant paviršiaus plačia mentele 
arba purškimo siurbliu. Purškiamą gipsą 
galima naudoti iš karto, kai Primer G 
išdžiūna.

c)  Naudojamas kaip gruntas prieš pilant 
savaime išsilyginančius mišinius 
ir tiksotropinius išlyginamuosius 

Naudojant Primer G prieš pilant savaime
Išsilyginančius mišinius, Primer G 
sumažina oro burbuliukų formavimąsi ir 
padeda apsaugoti juos nuo per greito 
išdžiūvimo. Tokiu būdu palengvinamas 
savaime išsilyginančių mišinių naudojimas. 

Primer G nėra degus, todėl gali būti 
naudojamas uždarose, nevėdinamose 
patalpose be jokių papildomų atsargumo 
priemonių. 

REKOMENDACIJOS
•   Primer G nehidroizoliuoja gipsinių 

pagrindų, nors gerokai sumažina jų 
poringumą ir sugeriamumo savybes.

•   Nenaudoti Primer G ant magnio 
pagrindų.

•   Primer G nerekomenduojamas naudoti 
lauke arba jeigu yra kylančios drėgmės 
pavojus.

•   Nenaudoti Primer G tokiais kiekiais, 
kurie galėtų sudaryti paviršiaus plėvelę; 
tinkamai skiesti vandeniu pagal 
paviršiaus įgeriamumo savybes.

NAUDOJIMO PROCEDŪRA
Pagrindo paruošimas
Pagrindas turi būti švarus, sausas ir be
tepalų/aliejų likučių, cementinio pieno, 



pateiktos pagal geriausius turimus mūsų 
duomenis ir patirtį, bet kuriuo atveju visą 
aukščiau pateiktą informaciją reikia vertinti 
kaip rekomendacinę ir įsitikinti jos tikslumu 
ilgą laiką ją naudojant; dėl šios priežasties
asmuo, norintis naudoti produktą, iš anksto
turi įsitikinti, kad jis tinka pagal norimą 
naudoti paskirtį. Bet kuriuo atveju naudotojas
pats yra atsakingas už visas produkto 
naudojimo paskirtis.Visais atvejais 
vartotojas pats atsako už visas pasekmes, 
susijusias su produkto naudojimu.

Dabartinę techninių duomenų lapo 
versiją rasite mūsų internetinėje 
svetainėje www.mapei.no

TEISINIS PRANEŠIMAS
Šio techninio duomenų lapo (TDL) 
turinį galima kopijuoti į kitą su 
projektu susijusį dokumentą, 
tačiau tas dokumentas nepapildo 
ir nepakeičia TDL numatytų MAPEI 
gaminio montavimo metu galiojančių 
reikalavimų. Naujausią TDL ir 
informaciją apie garantiją galite 
atsisiųsti iš svetainės www.mapei.no
ESANT BET KOKIEMS ŠIAME TDL 
ARBA JO PAGRINDU PARENGTUOSE 
DOKUMENTUOSE PATEIKIAMŲ 
FORMULUOČIŲ ARBA REIKALAVIMŲ 
PAKEITIMAMS, MAPEI NEPRISIIMA.

sluoksnius iš MAPEI produktų serijos:
 •  keramikai, marmurui ir neįgeriantiems 

pagrindams: atskiesti Primer G 
santykiu 1:1 su vandeniu;

 •  gipso pagrindams: naudoti Primer G 
neskiedžiant;

d)  Kaip gruntą tapetų klijams:  
atskiesti Primer G santykiu 1:3 su 
vandeniu.

e) Kaip gruntas tarp išlyginamųjų   
 sluoksnių:  
 atskiesti Primer G santykiu 1:1 su   
 vandeniu.

Valymas
Įrankiai ir talpos turi būti plaunami švariu
vandeniu iškart po naudojimo. Primer G
išdžiuvus, jo likučius galima pašalinti
mechaniškai arba naudojant Pulicol.

SĄNAUDOS
Primer G sąnaudos priklauso nuo pagrindo
poringumo ir įgeriamumo savybių.
Įprastinės sunaudojimo vertės svyruoja 
tarp 0.08 ir 0.15 kg/m².

PAKUOTĖS
Primer G yra tiekiamas 25, 10 ir 5 kg
plastikiniuose kibiruose ir 1 kg buteliuose.

LAIKYMAS
Primer G, originalioje neatidarytoje
pakuotėje gali būti laikomas 12 mėnesius.
Saugoti nuo šalčio.

PARUOŠIMO IR NAUDOJIMO SAUGOS 
NURODYMAI
Instrukciją dėl saugaus produkto 
naudojimo galite rasti saugos duomenų 
lape, kurį rasite www.mapei.no

PRODUKTAS SKIRTAS NAUDOTI
PROFESIONALAMS.

ĮSPĖJIMAS
Nors techninė informacija ir rekomendacijos
šiame produkto duomenų lape yra 

Primer G panaudojimo
pavyzdys prieš 
jų naudojimą ant 
Ultraplan Eco ir Rolcoll 
klijų, naudojamų 
kiliminių dangų 
klijavimui. Nuotrauka iš 
viešbučio Villa Hotel
Castellani - Austrija

Primer G panaudojimas
prieš dedant PVC ir
linoleumo dangas.
Gdansko Orunia
Gimnazija - Lenkija

Visa trūkstama informacija
apie produktą galima 
pagal užklausimą ir 

www.mapei.no

Šis simbolis naudojamas identifikuoti Mapei
produktus, išskiriančius į aplinką labai mažą
kiekį lakiųjų organinių junginių (VOC) pagal
GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte
e.V.) sertifikavimo sistemą. Tai yra tarptautinė
organizacija, skirta kontroliuoti produktų, skirtų
grindims, išskiriamias į aplinką medžiagas
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