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PRIMER PLUS  
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1. NAZWA PRODUKTU 
PRIMER PLUS 

 

2. PRODUCENT 
LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico 
Via Paletti, snc, 41051  
Castelnuovo Rangone MO, Italy 
     Telephone:        +39 059 535540 
     Email:   info@laticreteeurope.com 
     Website: laticrete.eu 
 

3. OPIS PRODUKTU 
PRIMER PLUS to gotowy do użycia, bezrozpuszczalnikowy 
środek gruntujący przeznaczony do zwiększania przyczepności 
zapraw do chłonnych podłoży. Po wyschnięciu PRIMER PLUS 
zapewnia lepszą przyczepność podłoża do zapraw do płytek, mas 
samopoziomujących i hydroizolacji cementowych poprzez 
poprawę twardość powierzchni i zmniejszenie wchłaniania wody. 
 

Zastosowanie 

 Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń 

 Zwiększa przyczepność zapraw do chłonnych podłoży 

 Poprawia twardość powierzchni i zmniejsza wchłanianie wody 

 Może być nakładany na tylną stronę kamieni naturalnych w celu 
zmniejszenia wchłaniania wody i skłonności do powstawania 
plam 

 Idealny do jastrychów cementowych lub anhydrytowych 

 Idealny do tynków cementowych lub gipsowych 

 Idealny do podłoży drewnianych 
 

Zalety 

 Gotowy do użycia - nakładać pędzlem lub wałkiem 

 Poprawia twardość powierzchni i zmniejsza wchłanianie wody 

 Jednoetapowy grunt do układania płytek 

 Bezpieczny - niska emisja LZO i bez rozpuszczalników 

 Szybkie wysychanie - układanie płytek już po 1 godzinie 

 
Odpowiednie podłoża 

 Beton 

 Zaprawa cementowa 

 Podłoża cementowe 

 Szpachle / Tynk cementowy 

 Tynk gipsowy 

 Podłoża gipsowe 

 Masy samopoziomujące i wypełniające 

 Płyta cementowa 

 Mur ceglany 

 Płyta krzemianowo-wapniowa 

 Drewno 

 Kamień naturalny 

 Marmur 
 

Opakowanie 

 4 x 5 kg kanister / pudełko 

 kanister 25 kg 
 

Przybliżone pokrycie / Zużycie 
~ 200g / m2 
 

Okres przechowywania 
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Zużyć w ciągu 
jednego (1) roku od daty produkcji. Nie dopuścić do 
zamarznięcia. 

 

Ograniczenia 

 NIE używać w miejscach narażonych na wilgoć. 

 Podczas nakładania podkładu zabezpieczyć miejsca, które 
nie mają być gruntowane. 

 Niezwłocznie zmyć wodą wszelkie wycieki. 

 Stosować tylko na suchych i chłonnych podłożach. 

 NIE nakładać, gdy temperatura otoczenia lub powierzchnia 
wynosi poniżej 5 ° C lub powyżej 40 ° C. 

 NIE czekać dłużej niż 24 godziny przed położeniem płytek. 

 NIE dopuścić do zamarznięcia produktu, ponieważ nie jest 
on mrozoodporny i należy go przechowywać w 
temperaturze min. 5 ° C, nawet podczas transportu. 

 
Uwagi 
Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki. 
 

http://www.laticrete.eu/
http://www.laticrete.eu/
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4. DANE TECHNICZNE 

 

VOC/LEED Informacja o produkcie 
Émissions dans l'air intérieur: A + 
GEV EMICODE EC1 Plus 

 

Stosowany Standard 
System Zarządzania Jakością ISO 9001: 2015 
 

Właściwości fizyczne 

Baza:  

 

polimery akrylowe w 
dyspersji wodnej 

Kolor: biały 

Palność: Nie 

Lepkość: około 3 mPa / s w + 23 ° C 

Gęstość pozorna: 1,06 kg / dm3 

pH: 5 

Odporność na temperaturę od -30 ° C do + 90 ° C 

 

Właściwości robocze 

Temperatura: 
Stosowania/podłoża 

od + 5 ° C do + 40 ° C 
 

Czas schnięcia: ~ 1 godzina 
 

Czas do układania: ~ 1 godzina 
 

Limit czasowy układania 
płytek: 

od 1 do 24 godzin 
 

(przy 23 ° C i względnej wilgotności powietrza 50%) 
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Przedstawione wyniki są typowe, ale odzwierciedlają 
zastosowane procedury testowe. Rzeczywista wydajność na 
budowie będzie zależeć od metod aplikacji i warunków na miejscu. 
 

5. NANOSZENIE 
Przygotowanie powierzchni 

Podłoże musi być suche, stabilne strukturalnie i zwarte, czyste, 
wolne od zanieczyszczeń, kurzu i środków antyadhezyjnych. 

Usunąć substancje, które mogą działać jako inhibitory wiązania, 
takie jak olej, wosk, asfalt, farby, związki utwardzające, 
uszczelniacze, stary klej itp. poprzez mechaniczne 
szczotkowanie, ścieranie lub śrutowanie. Jastrychy na bazie 
siarczanu wapnia przeszlifować i oczyścić z pyłu przed 
nałożeniem gruntu. 

Wilgotność mierzona higrometrem węglikowym (urządzenie CM) 
nie może przekraczać: 

 2,0% CM dla jastrychów cementowych 

 0,5% CM dla jastrychów na bazie siarczanu wapnia bez 
ogrzewania podłogowego 

 0,3% CM dla jastrychów na bazie siarczanu wapnia z 
ogrzewaniem podłogowym 

 1,0% CM dla tynku gipsowego 
Aplikacja 

PRIMER PLUS jest gotowy do użycia. Nie rozcieńczać. 
Dokładnie wymieszać przed użyciem. Nałożyć cienką, równą 
warstwę podkładu pod kątem prostym za pomocą wałka lub 
pędzla z pianki lub wełny owczej. 

Jeżeli podłoże jest bardzo chłonne (np. Wylewka anhydrytowa), 
zaleca się nałożenie drugiej warstwy po wyschnięciu pierwszej 
warstwy gruntującej. 

Podkład gruntujący można nakładać na tylną stronę kamieni 
naturalnych, takich jak marmur lub chłonny granit, aby 
zmniejszyć wchłanianie wody i powstawanie plam. W przypadku 
tej aplikacji należy nałożyć podkład gruntujący  przed ułożeniem, 
stosując te same procedury aplikacji, które opisano powyżej. 

Czas schnięcia 

Przed przystąpieniem do układania płytek poczekaj, aż grunt 
całkowicie wyschnie; czas schnięcia wynosi około 1 godziny w 
zależności od warunków na miejscu. Nie czekaj dłużej niż 24 
godziny przed montażem płytki. 

 

6. DOSTĘPNOŚĆ I CENA 
Dostępność 

Materiały LATICRETE®  dostępne są na całym świecie. W celu 
uzyskania informacji o dystrybutorze prosimy o kontakt z 
LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico: 
   +39 059 535540 
   info@laticreteeurope.com  
 
Informacje na temat dystrybutorów on-line znajdują się na stronie 
www.laticrete.eu. 
 
Cena 
Skontaktuj się z LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico 
aby uzyskać niezbędne informacje i ceny. 
 

7. GWARANCJA 
Dostawca gwarantuje, że produkt ten nie utraci swoich 
właściwości w normalnych warunkach i w przypadku normalnego 
użytkowania. Okres gwarancji wynosi jeden (1) rok.  

Skontaktuj się z działem wsparcia technicznego, aby uzyskać 
więcej informacji. Patrz 10. DOKUMENTACJA 

▪ DS.230.13EU: 1 rok gwarancji na produkt (EN) 
▪ DS.230.10EU: 10 lat gwarancji na produkt(EN) 
 

8. KONSERWACJA 
Produkty LATICRETE® i LATAPOXY® są produktami wysokiej 
jakości zaprojektowanymi w taki sposób, aby osiągnąć 
długotrwałe efekty przy minimalnych wymaganiach w zakresie 
konserwacji, jednakże ich właściwości i trwałość mogą zależeć 
od poprawności konserwacji  oraz stosowanych środków 
czyszczących 

 

9. SERWIS TECHNICZNY  
Pomoc techniczna  
W celu uzyskania informacji telefon kontaktowy Hotline: 
      +39 059 535540 
      technicalservices@laticreteeurope.com  
 

http://www.laticrete.eu/
mailto:info@laticreteeurope.com
mailto:technicalservices@laticreteeurope.com
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Literatura Techniczna i Karty Bezpieczeństwa  
Aby uzyskać dostęp do literatury technicznej i kart 
bezpieczeństwa, odwiedź naszą stronę internetową 
www.laticrete.eu.  
 

Ostrzeżenie 
Informacje i instrukcje zawarte w niniejszej karcie, mimo iż są 
oparte na wiedzy uzyskanej przez wiele lat aplikacji, mają 
charakter orientacyjny. Firma LATICRETE® nie może 
bezpośrednio kontrolować warunków stosowania oraz sposobów 
aplikowania produktów dlatego nie ponosi żadnej 
odpowiedzialność w związku z ich użyciem. Osoby, które chcą 
stosować produkty LATICRETE®, muszą przeprowadzić 
odpowiednie testy w celu określenia specyfiki danego miejsca 
użycia. Podane wyniki są typowe, ale odzwierciedlają 
zastosowane procedury testowe. Rzeczywiste parametry w 
terenie będą zależały do metody aplikacji i warunków 
miejscowych. 

Produkty LATICRETE objęte są gwarancją w granicach 
określonych przez nasze ogólne warunki sprzedaży oraz w 
granicach korespondencji związanej ze specyfikacjami 
technicznymi i obowiązującymi certyfikatami, jak wyraźnie 
wskazano w kartach produktu, dokumentacji lub odpowiednich 
dokumentach technicznych. 
 

10. DOKUMENTACJA 
Dodatkowe informacje o produktach są dostępne na naszej 
stronie internetowej pod adresem laticrete.eu.  
Poniżej znajduje się lista powiązanych dokumentów: 

▪ DS.230.13EU: 1 rok gwarancji na produkt (EN) 

▪ DS.230.10EU: 10 lat gwarancji na product (EN) 
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