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PRIMER PU-100 
Polyuretánový základný náter

 POPIS   !
Jedno-zložkový polyuretánový základný náter na 
báze rozpúšťadla. Používa sa na porézne povrchy 
aby zabezpečil správnu priľnavosť následnej 
hydroizolačnej membrány ISOFLEX-PU 500. 
Penetruje a vypĺňa póry podkladu a tým tvorí 
spojovaciu vrstvu medzi podkladom a ISOFLEX-PU 
500. !
 POUŽITIE   !
PRIMER-PU 100 sa používa ako základný náter 
zabezpečujúci správnu priľnavosť ISOFLEX-PU 500 
na betónové alebo cementové podklady, drevo a 
pod. !
 TECHNICKÉ ÚDAJE  

 SKLADOVANIE   !
Trvanlivosť v uzavretých, originálnych vedrách je 
minimálne 12 mesiacov od doby vý roby. 
Nevystavujte produkt priamemu slnečnému svetlu 
alebo mrazu. !
 POZNÁMKY   !
• Teplota pri aplikácii a tvrdnutí produktu by mala 

byť medzi +5°C a +35°C.  
• Produkt nie je po otvorení skladovateľný. Po 

otvorení aplikujte celé balenie. !
 PRCHAVÉ ORGANICKÉ LÁTKY (VOC)   !
Podľa smernice 2004/42/CE (Annex II, tabuľka A), 
maximálny povolený obsah VOC pre produkt 
podkategórie h, typu SB je 750/l (2010) pre produkt 
pripravený na použitie. 
PRIMER-PU 100 pripravený na použitie obsahuje 
maximálne <750 g/l VOC. !
VÝROBCA !
ISOMAT S.A.!
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS:!
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road, P.O. 
BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Grécko !
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475  
web: www.isomat.net!
e-mail: info@isomat.net!!
OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR PRE 
SLOVENSKÚ REPUBLIKU!!
Building Chemistry, s.r.o.!
Štefánikova 879/5, Bratislava 811 06!
Distribučný sklad:!
Trenčianska 28, Nové Mesto nad Váhom 915 01!
Tel.: +421 911 054 939 
web: www.isomat.sk !
e-mail: distribucia@isomat.sk

Forma: prepolymérový polyuretán

Farba: svetlo-žltá

Ďalšia vrstva: po 1-3 hodinách

 APLIKAČNÝ POSTUP   !
1. Úprava podkladu !
Podklad musí byť suchý, čistý, bez mastnoty, 
uvoľnených častíc, prachu a pod.   !
2. Aplikácia  !
PRIMER PU-100 sa dôkladne premieša a 
rovnomerne sa nanáša na podklad štetcom, valcom 
alebo striekaním.  
Spotreba: 200-300 g/m2 v závislosti na nasiakavosti 
podkladu. !
BALENIE   !
PRIMER-PU 100 je dodávaný v plechových vedrách 
po 1, 5 a 17 kg. 

Technické informácie a pokyny uvedené v tomto technickom liste sú založené na znalostiach a skúsenostiach 
oddelenia výskumu a vývoja spoločnosti ISOMAT S.A. a na výsledkoch dlhodobého používania výrobku v praxi. 
Rady a odporúčania vzťahujúce sa k aplikácii produktu sú poskytované bez záruky, pretože podmienky aplikácie 
sú mimo kontrolu našej spoločnosti. Z toho dôvodu je používateľ̌ zodpovedný za overenie, že produkt je vhodný 
pre zamýšľané použitie. Toto vydanie technického dátového listu automaticky ruší všetky predchádzajúce vydania 
týkajúce sa rovnakého produktu. 
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