
Stosunek mieszanki Herkulit® Primer z wodą
Zmieszaj 15 kg Herkulit® Primer z 4,35-4,50 litrów wody. 

Mieszanie Herkulit® Primer
Mieszanie może być przeprowadzone w betoniarce lub wiertarką z mieszadłem. 

Mieszanie w betoniarce 
1.) Wylej Herkulit® Primer do betoniarki i dodaj 2/3 wskazanej ilości wody.
2.) Miksuj przez 3 minuty.
3.) Dodaj pozostałe 1/3 wody.
4.) Miksuj dalej przez 3 minuty. 

Mieszanie przy pomocy wiertark
1.) Wlej wskazaną ilość wody do odpowiedniego kontenera.
2.) Powoli dodaj suchy Herkulit® Primer cały czas mieszając.
3.) Mieszaj przez 5 minut. 

Aplikacja Herkulit® Primer 
Herkulit® Primer należy nakładać przy pomocy twardego pędzla na wilgotnej, ukończonej powierzchni betonowej. 

Opis
Przygotowanie podłoża jest bardzo ważne w celu uzyskania prawidłowego wiązania podkłądu z warstwą powierzchniową. 

Wymagania
W celu zapewnienia optymalnego działania Herkulit® Primer, podkład betonowy musi spełnić następujące wymagania:

Wiązanie
Wytrzymałość na rozciąganie powinna wynosić 1.5 MPa (15 kg/cm2). 

Podłoże
Grubość podkładu nie mniejsza niż 2mm i nie większa niż 30% grubości układanej warstwy z Herkulit®.

Wypoziomowanie
Możliwie najbardziej wypoziomowana powierzchnia.

Uwagi
a.) Jeśli wytrzymałość na ściskanie podkładu betonowego wynosi minimum 35 N/mm2 i jest ogólnie dobrej jakości i bez 
zanieczyszczeń, po piaskowaniu/frezowaniu powinno się osiągnąć zadowalające rezultaty.
b.) Beton powinien być wylewany zaraz po zmieszaniu aby uniknąć rys skurczowych. Można to uzyskać poprzez następujące 
czynności:
c.) Typ cementu: portlandzki
d.) Użycie drobnoziarnistych domieszek.
e.) Użycie preparatów obniżających wymaganą ilość wody.
f.) Max VCR 0,55.
g.) Opad “slump” 60-90mm.
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ab lindec® stara się zapewnić prawidłowe i rzetelne informacje techniczne oraz instrukcje stosowania produktów, których jest producentem. Jednakże 
firma ab lindec® nie ma kontroli nad warunkami w których stosuje się jej produkty i nad przestrzeganiem instrukcji i zaleceń w trakcie ich stosowania. 
Dlatego może gwarantować jedynie jakość produktów do momentu ich dostarczenia do klienta..
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Piaskowanie/frezowanie
Piaskowana/frezowana powierzchnia powinna mieć grubość minimum 2mm a maksimum 30% grubości warstwy nakładanej. 
Podłoże powinno być czyste i wolne od niezwiązanego cementu. powinno być przeprowadzone na całej powierzchni tak, jak i 
w pobliżu ścian, filarów itp. Jeżeli maszyny nie mają dostępu do krawędzi, może być to zrobione ręcznie. Przed piaskowaniem/
frezowaniem istniejącego betonu, powinny być przeprowadzone jakiekolwiek potrzebne naprawy pęknięć itp. 

Czyszczenie powierzchni
Po piaskowaniu/frezowaniu, beton musi być dokładnie wyczyszczony: odkurzacz, myjki wysokociśnieniowe itp. 

Polewanie wodą i osłanianie 
W zależności od temperatury i gęstości betonu zaleca się, aby nasączyć podkład betonowy wodą 8-24 godziny przed kładzeniem 
Herkulit® Primer. Należy okryć folią aby zapobiec wyparowaniu wody. Natomiast wolno-stojąca woda na powierzchni musi być 
odessana. 

Opakowania
Herkulit® Primer jest dostarczany w  workach 15kg na paletach 510 kg. 

Zużycie materiału
Z 15 kg Herkulit® Primer i ok. 4,5 litrów wody uzyskuje się ok. 8,5 litrów przygotowanej zaprawy. Zużycie materiału jest równe 
ok. 0.8-1.0 kg na 1m2. 

Czyszczenie narzędzi itp.
Narzędzia i ekwipunek powinien być czyszczony wodą zanim Herkulit® Primer wyschnie. 

 
Bezpieczeństwo 

Herkulit® Primer jest nietoksyczny i na bazie cementu. Gdy proszek wejdzie w kontakt z wodą, zaprawa staje się zasadowa. 
Zawsze noś maskę ochronną,ubrania ochronne i rękawice podczas pracy z Herkulit® Primer. 

Składowanie
Sacks of Herkulit® Primer should be stored on pallets and kept dry, under these conditions the material will keep for at least 6 
months. 
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