
ZAKRES STOSOWANIA 

Preparat gruntujący do powierzchni pokrytych płytkami, do stosowania przed aplikacją membrany uszczelniającej Purtop
Easy T. 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE 

Purtop Easy T Primer to szybkoschnący, rozpuszczalnikowy preparat poprawiający przyczepność, którego formuła została
opracowana w laboratorium badawczym MAPEI. Produkt jest przeznaczony do stosowania na powierzchniach pokrytych
płytkami przed aplikacją przezroczystej, poliuretanowej membrany uszczelniającej Purtop Easy T.

ZALECENIA 

• Nie stosować Purtop Easy T Primer, jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż +5ºC lub wyższa niż +35ºC lub w trakcie
deszczowej pogody. 
• Przed zastosowaniem Purtop Easy T Primer upewnić się czy na podłożu nie zostały ślady olejów, wosków etc.; wszelkie
pozostałości innych substancji delikatnie usunąć. 
• Nie stosować Purtop Easy T Primer w ilości większej niż wskazana. 
• Nie stosować Purtop Easy T Primer na podłożach narażonych na podciąganie kapilarne lub o wilgotności resztkowej
powyżej 4%.

WYTYCZNE STOSOWANIA 

Przygotowanie podłoża 
Istniejące podłogi ceramiczne, z klinkieru itp. muszą dobrze przylegać do podłoża i być pozbawione śladów oleju, resztek
powłok malarskich i innych substancji, które mogłyby zaburzyć przyczepność kolejnych warstw.

Nakładanie produktu 
Nałożyć Purtop Easy T Primer namaczając nim czystą, suchą szmatkę i przetrzeć całą powierzchnię, na którą będzie
nakładana membrana.

Czyszczenie narzędzi 

Zaleca się czyścić narzędzia rozcieńczalnikiem.

ZUŻYCIE 

40–60 g/m².

PURTOP EASY T PRIMER

Bezbarwny preparat gruntujący do podłoży niechłonnych, stosowany przed aplikacją membrany

uszczelniającej Purtop Easy T



OPAKOWANIA 

Wiaderka 4 kg.

PRZECHOWYWANIE 

Purtop Easy T Primer można przechowywać przez 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym,
zadaszonym miejscu w temperaturze od +5ºC do +35ºC.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA 

Purtop Easy T Primer jest produktem łatwopalnym. Unikać otwartego płomienia, iskrzenia i palenia podczas pracy z
produktem, zapobiegać powstawaniu ładunków elektrostatycznych. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może
wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Zaleca się używanie rękawic i okularów ochronnych oraz zachowanie
zwyczajowych środków ostrożności jak przy obchodzeniu się z produktami chemicznymi. W przypadku kontaktu z okiem
lub skórą, przemyć natychmiast dużą ilością wody i wezwać pomoc lekarską. Należy pracować tylko w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach. Jeśli w pomieszczeniu nie ma wystarczającej wentylacji lub wykonawca jest narażony
przez długi czas na kontakt z produktem, należy odpowiednio chronić drogi oddechowe. Więcej informacji na temat
bezpiecznego stosowania znajduje się w aktualnej wersji karty charakterystyki. 
PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW. 

DANE TECHNICZNE (typowe wartości)

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Konsystencja: płyn

Kolor: przezroczysty

Gęstość (g/cm³): 0,83

DANE APLIKACJI 

Temperatura stosowania: od +5ºC do +35ºC

Czas schnięcia: 10-15 minut

UWAGI

Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Poza informacjami zawartymi na opakowaniu
należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, norm krajowych oraz europejskich, wytycznych instytutów i stowarzyszeń
branżowych oraz przepisów BHP. Niezależne od nas warunki pracy i różnorodność materiałów wykluczają jakiekolwiek

roszczenia wynikające z tych danych. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. MAPEI
udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakości swoich produktów.

Najbardziej aktualne wersje kart technicznych mogą zostać pobrane ze stron MAPEI www.mapei.pl oraz
www.mapei.com. 

NOTA PRAWNA

Postanowienia niniejszej karty technicznej mogą być wprowadzane do innych dokumentów związanych z danym
projektem, tym niemniej końcowa treść tych dokumentów w żaden sposób nie może uzupełniać i nie może zastępować
treści obowiązującej karty technicznej w trakcie aplikacji produktów z oferty MAPEI. Najbardziej aktualne wersje kart
technicznych mogą zostać pobrane ze stron MAPEI www.mapei.pl oraz www.mapei.com 
WSZELKIE ZMIANY POSTANOWIEŃ KARTY TECHNICZNEJ LUB ZMIANY WYMAGAŃ ZAWARTYCH LUB WYNIKAJĄCYCH

Z KARTY TECHNICZNEJ WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAPEI.
Referencje dotyczące produktu są dostępne na życzenie oraz na stronach www.mapei.com i www.mapei.pl
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. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów, zdjęć i rysunków w całości lub w części bez
zezwolenia zabronione. 

.


