
Sintētisko sveķu ūdens
dispersijas grunts 
ar zemu organisko
savienojumu saturu

PIELIETOJUMS
• Ģipsi saturošu virsmu gruntēšanai pirms keramisko

flīžu instalēšanas.

• Adhēzijas uzlabošanai starp pamatni un ģipša
plānkārtas apmetumu.

• Virsmas izlīdzinošo sastāvu adhēzijas uzlabošanai ar
cementa, ģipša, keramikas un marmora pamatnēm.

• Cementu un ģipsi saturošu virsmu ūdens uzsūces
izlīdzināšanai.

Izmantošanas piemēri
• Cementa bāzes pamatnes sagatavošanai pirms

pašizlīdzinošo vai tiksotropisko virsmu izlīdzinošo
sastāvu uzklāšanas.

• Adhēzijas uzlabošanai starp diviem pašizlīdzinošā
sastāva slāņiem pie nosacījuma, ka pirmais ir pilnībā
nožuvis.

• Ģipša apmetuma apstrādei pirms tā izlīdzināšanas ar
cementa bāzes virsmas izlīdzinošajiem sastāviem.

• Anhidrītu saturošas pamatnes apstrādei pirms 
tā izlīdzināšanas ar cementa bāzes virsmas
izlīdzinošajiem sastāviem.

• Cementa bāzes apmetuma apstrādei pirms tā
izlīdzināšanas ar ģipsi saturošiem virsmas
izlīdzinošajiem sastāviem.

• Ģipsi saturošu sienu, saplākšņu, azbestcementa,
šūnbetona, apmetuma u.c. virsmu gruntēšanai pirms
tapešu līmēšanas vai krāsošanas.

• Pamatnes apstrādei pirms keramisko flīžu instalēšanas
ar cementa bāzes līmjavām uz:
– ģipša apmetuma vai plānkārtas apmetuma;
– ģipškartona paneļiem;
– šķiedrģipša paneļiem;
– anhidrīta plātnēm.

• Ģipsi saturošu pamatņu apstrādei, uz kurām
paredzēts uzklāt tapešu līmi.

TEHNISKAIS APRAKSTS
Primer G ir sintētisko sveķu ūdens dispersija, kura pēc
nožūšanas uz virsmas veido blīvu, caurspīdīgu plēvīti.

Primer G aizsargā virsmas no mitruma iesūkšanās un
nostiprina tās, kā arī uzlabo virsmas izlīdzinošo sastāvu,
krāsu, tapešu līmju, flīžu līmjavas vai apmetuma adhēziju
ar pamatni.

Ar Primer G apstrādātas ģipsi saturošas virsmas ir
pasargātas no korozijas procesiem, kurus izraisa
ķīmiskā reakcija starp ģipša sulfātu un flīžu līmjavā
esošā cementa aluminātu. Reakcijas rezultātā
iespējama etringīta veidošanās, kas, palielinoties
tilpumā, var samazināt adhēziju starp līmjavu un
pamatni.

Primer G atvieglo tapešu pielīmēšanas procedūru un
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Virsmas apstrāde ar
gruntēšanas sastāvu
pirms ģipša apmetuma
izveides

Ģipša apmetuma
mitruma noteikšana

Gruntēšanas sastāva
Primer G uzklāšana 
ar rullīti

TEHNISKIE DATI

PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence: zemas viskozitātes šķīdums

Krāsa: gaiši zils

Blīvums (g/cm3): 1,01

pH līmenis: 8

Sausais atlikums (%): 18

Brookfilda viskozitāte (mPa•s): 20

Uzglabāšana: uzglabāt 24 mēn. slēgtā iepakojumā.
Nepieļaut produkta sasalšanu

Bīstamība veselībai sask.ar EC 1999/45: nepastāv, sk. produkta DDL un Darba drošības sadaļā

EMIKODS: EC1 - ļoti zema emisija

Maksimālais gaistošo vielu saturs atbilstoši 
2004/42/EC: 0 g/l

Muitas klase: 3903 90 00

UZKLĀŠANAS DATI (+23°C – W = 50%)

Darba temperatūra: no +5ºC līdz +35ºC

Žūšanas laiks: 2 stundas

ĪPAŠĪBAS

Mitruma izturība: laba

Noturība pret novecošanos: izcila

Noturība pret šķīdinātājiem un eļļām: vāja

Noturība pret skābēm un sārmiem: vāja

Elastība: elastīgs



ievērojami samazina nepieciešamās līmes
daudzumu.

Virsmas apstrāde ar Primer G, pirms
plānkārtas apmetuma izveides, ierobežo
pamatnes ūdens uzsūci un plaisu veidošanos
apmetumā, kā arī pagarina apmetuma
apstrādes laiku.

Uzklājot Primer G uz pamatnes pirms
pašizlīdzinošo grīdu izveidošanas, samazinās
gaisa burbuļu veidošanās un tiek aizkavēta
pašizlīdzinošo grīdu pārlieku ātra izžūšana.
Primer G nav uzliesmojošs un to var lietot
slēgtās, nevēdināmās telpās, neveicot
speciālus aizsardzības pasākumus.

IETEIKUMI
• Primer G neizmantot kā hidroizolācijas

pārklājumu uz ģipsi saturošām virsmām,
kaut gan tas samazina pamatnes porainību
un ūdens absorbciju.

• Neklāt uz magniju saturošām virsmām.

• Neizmantot Primer G ārdarbiem vai vietās,
kur ir novērojams kapilārais mitrums.

• Atkarībā no virsmas veida un tās
absorbcijas spējām, Primer G atšķaidīt ar
ūdeni, tā, lai uz virsmas neveidojas plēve.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA
Virsmai jābūt līdzenai, tīrai, cietai un attīrītai
no putekļiem, eļļas, krāsas, līmes un taukiem.
Virsmai jābūt stingrai. Ievērot ģipša
apmetuma vai ģipsi saturošu plākšņu ražotāju
ieteikumus.
Pamatnē esošās plaisas aizpildīt ar Eporip
vai Epojet.
Anhidrītu saturošas virsmas nepieciešams
mehāniski apstrādāt, padarot tās raupjākas.

UZKLĀŠANA
a) Adhēzijas paaugstināšanai starp ģipsi

saturošu pamatni un keramisko flīžu
līmjavu.
Pirms lietošanas Primer G samaisīt un
uzklāt uz virsmas, izmantojot saru otu.
Primer G neatšķaidīt ar ūdeni. Ja pamatne
ir ļoti gluda, to mehāniski apstrādāt, padarot
to raupjāku. Pēc Primer G pārklājuma
nožūšanas veikt flīzēšanas darbus.

b) Adhēzijas paaugstināšanai starp
pamatni un ģipša apmetumu.
Atšķaidīt Primer G ar ūdeni attiecībā 1:2
un samaisīt. Izmantojot saru otu vai
smidzinātāju, virsmu vienmērīgi noklāt ar
sagatavoto maisījumu. Pēc Primer G
nožūšanas uzmest ģipša apmetumu.

c) Adhēzijas paaugstināšanai starp
pamatni un remontsastāviem uz
cementa bāzes vai pašizlīdzinošo
sastāvu uzklāšanas.
• cementu saturošas pamatnes:

atšķaidīt Primer G ar ūdeni attiecībā 
1:1 līdz 1:3 (atkarībā no pamatnes 
uzsūktspējas) un samaisīt.

Piemērs. Primer G
izmantots virsmas
apstrādei pirms PVC 
un linoleja segumu
instalēšanas sporta zālē
- Gdansk Orunia Indoor
Gymnasium - Polija

Visa iepriekšminētā 
informācija dod ieteikumus 
un ir pakļauta izvērtēšanai

www.mapei.com

Piemērs. Pamatnes
apstrāde ar Primer G
pirms Ultraplan Eco 
un Rollcoll līmes
uzklāšanas, lai
instalētu tekstila
segumus viesnīcas
istabās - Villa Hotel
Castellani - Austrija

• ģipsi saturošas pamatnes:
Primer G lietot neatšķaidītu.

• keramiskās, marmora vai citas mitrumu 
neuzsūcošas pamatnes:
Atšķaidīt Primer G ar ūdeni attiecībā 1:1.

d) Virsmas apstrāde pirms tapešu
līmēšanas:
• Atšķaidīt Primer G ar ūdeni attiecībā 1:3.

e) Virsmas apstrāde pirms pašizlīdzinošo
grīdu izveides:
• Atšķaidīt Primer G ar ūdeni attiecībā 1:3.

DARBARĪKU TĪRĪŠANA
Darbarīkus un traukus nekavējoties mazgāt 
ar tīru ūdeni. Pēc produkta sacietēšanas,
darbarīkus tīrīt mehāniski vai mazgāt ar
Pulicol.

PATĒRIŅŠ
Primer G patēriņš atkarīgs no virsmas
porainības un uzsūktspējas.
Vidējais patēriņš no 0,1 līdz 0,2 kg/m2.

IEPAKOJUMS
25, 10, 5 un 1 kg iepakojumos.

UZGLABĀŠANA
Uzglabāt 24 mēn. slēgtā iepakojumā.
Nepieļaut produkta sasalšanu.

DARBA DROŠĪBA
Primer G saskaņā ar klasifikāciju nav definēts
kā bīstams produkts. Uzglabājot produktu,
ņemt vērā drošības pasākumus, kādi tiek
izvirzīt ķīmisku produktu uzglabāšanai. Darba
drošības lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma.

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

UZMANĪBU!
Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti
šajā produkta aprakstā, balstīti uz
patreizējām zināšanām un pieredzi. 
Visa iepriekšminētā informācija dod
ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai.

Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš
jāpārliecinās, ka izvēlētais produkts ir
piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir
jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja
produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā
tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.
Visa piegāde no Mapei S.p.A. notiek saskaņā
ar konkrētajā brīdī spēkā esošajiem
pārdošanas un piegādes noteikumiem, kas
tiek apstiprināti pasūtījuma veikšanas laikā.

Šo simbolu izmanto, lai atpazītu tos MAPEI
produktus, kuri nesatur gaistošas organiskās
vielas (VOC) atbilstoši GEV (Gemeinschaft
Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe,
Klebstoffe und Bauprodukte e.V.)
sertifikātam; tā ir starptautiska organizācija,
kas nosaka gaistošo vielu koncentrāciju grīdu
segumiem un to instalēšanas produktiem.
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RAŽOTĀJS:
Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy

IZPLATĪTĀJS:
SIA “Velve M.S. Tehnoloģijas”, Ganību dambis 31, LV 1005, Rīga
tālr.: 67460990, fakss: 67460996, mājas lapa:  www.velvemst.lv


