
SKUPINA

 – CP-G

Primer PROXAN® – CP-G je čirý nízkoviskózní adhezní nátěr pro zvýšení přilnavosti polysulfidových 
těsnicích hmot na nesavé podklady. Je součástí zkušebních osvědčení, certifikátů a stavebních 
povolení k systému aplikace produktů PROXAN®.

na bázi alkyl-silanu
pro nesavé podklady

Použití
Základní nátěr na nesavé podklady jako jsou štípané slínky, glazovaná keramika, plasty (PVC, polyester, 
melaminová pryskyřice), kovy (hliník, ocel, měď, zinek) a sklo. Doporučujeme vyžádat si další informace od 
výrobce.

Aplikace
Podklad musí být suchý, zbavený prachu a mastnoty a bez volných součástí. Staré nátěry musí být 
odstraněny. Základní nátěr musí být rovnoměrně nanesen štětcem. Po době odvětrání 10 až 30 minut lze 
aplikovat těsnicí hmotu.

Technické údaje

Chemický základ: 
Doba zpracování: 
Barva:
Hustota: 
Spotřeba:

PROXAN® – CP-G

alkyl-silan 
10–30 minut 

čirá
cca 0,8 g/ml

0,005–0,01 l/bm
(v závislosti na rozměrech spáry)

Skladování
Může být skladován po dobu 12 měsíců, pokud je v suchu a při teplotách pod +25 °C v uzavřeném původním 
obalu.
Údaje o: Nařízení o skladování hořlavých kapalin (VbF) Technická pravidla pro nebezpečné látky (TRGs) 
                         Třída ohrožení vody (WGK)
jsou obsaženy v bezpečnostním listu.
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Balení
Kovová lahev 400 ml 18 lahví v kartonu
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Základní nátěr pro polysulfidové těsnicí hmoty

Důležité
Výše uvedené informace jsou v souladu s naším současným stavem znalostí a našimi předchozími 
zkušenostmi. Nemusí být úplné. Měnící se podmínky při aplikaci, různé pracovní podmínky na staveništi a 
také různé materiály vylučují z těchto informací jakýkoli nárok na odpovědnost. Nejlepší záruky proti
možným poruchám dosáhnete pomocí vlastních testů pro zamýšlený účel aplikace. Naše technické oddělení 
vám rádo poradí.

Likvidace
Primer PROXAN® – CP-G je odpad vyžadující speciální monitorování a musí být jako takový zlikvidován. 
Více informací naleznete v bezpečnostním listu.

Rev.: 03/21

Bezpečnostní informace
Základní fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje najdete v bezpečnostním listu ES pro práci 
s chemickými látkami. Dodržujte předpisy nařízení o nebezpečných látkách.

 – CP-G®

Tato informace o produktu odpovídá našim nejnovějším dostupným informacím. Zpracovatel je povinen přezkoumat vhodnost 
amožnosti použití pro zamýšlený účel. Rádi vám poradíme, pokud máte jakékoli dotazy k produktu. Platí naše obchodní podmínky, které 
najdete na adrese www.dga.de.
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