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      Środek gruntujący QuickPrime Plus 

1. Opis

Środek gruntujący Firestone QuickPrime Plus przeznaczony jest do czyszczenia i gruntowa-
nia folii RubberGard EPDM przed stosowaniem produktów QuickSeam. Środek gruntujący 
QuickPrime Plus może być tylko nakładany za pomocą packi QuickScrubber. Środek gruntujący 
QuickPrime Plus może zastępować preparat Splice Wash w przygotowywaniu folii RubberGard 
EPDM do klejenia klejem Splice Adhesive firmy Firestone.

2. Przygotowanie

Podłoże do gruntowania musi być czyste, suche, wolne od obcych materiałów, talku i brudu. 
Konieczne może się okazać wstępne czyszczenie zmywaczem Splice Wash. Preparat należy 
mieszać przed i w trakcie użycia. W przypadku przechowywania w niskich temperaturach przed 
użyciem należy ogrzać środek gruntujący do temperatury pokojowej. Dla łatwiejszego użycia 

zaleca się przelanie zawartości 1 galonowej puszki do wiadra.

3. Stosowanie

Środek gruntujący QuickPrime Plus należy nakładać packą QuickScrubber, dociskając ją w tra-
cie rozprowadzania preparatu po podłożu. Gruntowanie kończy się gdy Podłoże zrobi się ciem-
no szare (bez pęcherzy i smug). Połączenie fabryczne wymaga gruntowania ruchami równole-
głymi do niego. Powierzchnia gruntowana musi całkowicie wyschnąć zgodnie z wymogami testu 
dotykowego (zwykle krócej niż 10 minut) przed aplikacją produktów QuickSeam lub kleju Splice 

Adhesive.  

4. Zużycie

Zabrania się rozcieńczania. Z jednego galona można osiągnąć następujące wyniki:

Połączenie standardowe taśmą Splice Tape o szer. 76 mm (3”): 60 mb – 2 strony

Połączenie B.I.S. z taśmą Splice Tape o szer. 178 mm (7”): 45 mb – 2 strony

Taśma zakrywająca płaskownik QuickSeam Batten Cover: 90 mb – 1 strona

Taśma obróbkowa QuickSeam Flashing 127 mm (5”)  120 mb – 1 strona

5. Charakterystyka

Techniczna                    Podstawowy składnik               polimery syntetyczne

                                      Barwa                                       półprzezroczysta szara

                                      Rozpuszczalnik                        nafta, toluen, heptanl

                                      Ciała stałe (%)                          16 - 18

                                      Lepkość (cp)                            bardzo rzadki , swobodnie pływająca

                                      Ciężar właściwy (l/kg)              0.793 (woda = 1)

                                      Temp. zapłonu (°C)                  -17.77

6. Pakowanie / Magazynowanie / Okres przydatności do użycia 

Pakowanie: Puszka 3,8 l (1 galon), 4 puszki w kartonie lub wiaro 11,4 l (3 galony).

Magazynowanie: W oryginalnie zamkniętej puszce w temp. 15°C do 25°C. Przed użyciem nie 

wystawiać na działanie światła słonecznego.

Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy pod warunkiem przestrzegania powyższych 

wytycznych. Należy kontrolować datę produkcji każdej puszki. Składowanie w wysokiej tempera-

turze skraca okres przydatności.

7. Środki ostrożności

Produkt łatwopalny. Składować z dala od źródeł ognia. Nie palić podczas używania. Używać tylko 

w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Należy przeczy-

tać Material Safety Data Sheets. Trzymać w miejscu uniemożliwiającym dostęp dzieciom.


