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Rendelési 

szám 

673 

Sopro HPS 673 

HaftPrimer S 

 Kvarchomokkal dúsított, szürke, pigmentált speciális alapozó tapadó réteg 

kialakításához sima és nem nedvszívó aljzatokon a rákövetkezı 

felületkiegyenlítı és burkolási munkáknál 

 

 

� használatra kész és gyorsan száradó 

� ideális felújításoknál és helyreállításoknál 

� nagyfokú kiadósság 

� alkalmas padlófőtéshez 

� falra és aljzatra 

� oldószert nem tartalmaz 

� bel- és kültérre 

 

 
  

Felhasználási terület Tömör, sima, zárt pórusú aljzatok elıkészítéséhez glettelı anyagok és csemperagasztók tapadásának 
biztosítás a érdekében. Ezen felül a SoproHaftPrimer S megakadályozza a nem kívánatos vegyi 
reakciókat a régi szerves PVC, szınyeg-, vagy parketta-, ragasztó maradékok és a hidraulikusan 
megkötı glettelı anyagok és ragasztók között. Fa építıanyagok elıkezeléseként a Sopro Haftkraft 
megakadályozza az aljzat dagadását. 
 

Alkalmas aljzatok Sima és nem nedvszívó aljzatok, mint pl. a régi kerámia csempékbıl, terazzoból, beton és hasított 
természetes kıbıl álló burkolatok, homokszórás nélküli öntött aszfalt esztrichek, valamint aszfaltlapok, 
magnéziaesztrichek, sima zsaluzófelülető beton, fa aljzatok, pl. faforgácslemezek és felcsiszolt parketta. 
Régi jól tapadó kemény PVC és linóleum burkolatok, beton felületzáró és esztrich lakkok, PVC- 
szınyegpadló vagy parketta ragasztó maradványok. 
 

Száradás kb. 1-2 óra 
 

Az idıadatok +23°C-os szobahımérsékletre és 50% relatív páratartalomra vonatkoznak. Az ennél magasabb 
hımérsékletek lerövidítik, az alacsonyabbak pedig meghosszabbítják ezeket az idıadatokat. 
 

Bedolgozási hımérséklet +5°C alatt nem dolgozható be 
 

Anyagszükséglet kb. 150 g/m
2
, az aljzattól függıen 

 

Szín szürke 
 

Szerszámok Bárányszır henger, szivacshenger, simító, ecset. A szerszámokat használat után közvetlenül vízzel 
meg kell tisztítani. 
 

Tárolás Felbontatlan eredeti csomagolásban kb. 12 hónapig tárolható. 
Fagytól védeni kell. 
 

Kiszerelés 10 kg-os vödör, 5 kg-os vödör, 3 kg-os vödör, 1 kg-os doboz 
 

Az ajzat elıkészítése A aljzatoknak szilárdnak, teherbírónak, behajlásmentesnek, tartósan száraznak, tisztának, 
szennyezıdés-, olaj-, viasz-, por- és hámló szerkezeti részektıl mentesnek kell lenniük. 
 
A vonatkozó szabványokat, irányelveket és ajánlásokat, valamint az általánosan elismert mőszaki 
szabályokat be kell tartani.  

Bedolgozás Felhasználás elıtt fel kell keverni és ecsettel, hengerrel vagy simítóval vékony rétegben és 
egyenletesen fel kell hordani a felületre. Csak annyi anyagot szabad felhordani, hogy ne képzıdjenek 
tócsák. A teljes száradás után azonnal lehet tovább dolgozni. A Sopro Haftprimer S-t hígítás nélkül kell 
bedolgozni. 

Biztonságtechnikai 

elıírások 

Megjelölés 
A veszélyes anyagokra vonatkozó szabályzat szerint nincs kötelezı megjelölés. 
Az építıanyagokkal / vegyszerekkel való bánásmód szokásos óvintézkedéseit be kell tartani. 
 

Biztonsági elıírások  
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet 

 
Az ebben a tájékoztatóban szereplı adatok termékleírások, amelyek a tapasztalatainkra és vizsgálatainkra támaszkodó általános 
útmutatásokat jelentenek, és nem veszik figyelembe a konkrét alkalmazási esetet. Az adatok nem képezhetik semmiféle kártérítési igény 
alapját. Szükség esetén kérjük, forduljon a mőszaki tanácsadóinkhoz! 

 


