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Vi-Pro® EPDM Primer 908 
 
Opis produktu: 
Vi-Pro® EPDM Primer 908 to podkład na bazie silikonu o niskiej zawartości rozpuszczalników, 
służy do gruntowania porowatych podłoży przed położeniem membrany EPDM. 
 
Parametry techniczne: 
Kolor: czerwony 
Zużycie: 100-200 g/m2  
 
Zastosowanie: 
Do stosowania na podłożach porowatych i absorpcyjnych przed położeniem pasów membrany 
EPDM mocowanych klejem Vi-Pro EPDM Paste Adhesive 903.  
Odpowiednie podłoża: beton, beton komórkowy, kamień, perlit, płyty mineralne, podłoża 
mineralne.  

 
Przechowywanie i okres przydatności: 
Nieotwarte opakowania mogą być przechowywane w temperaturze 5°C – 30°C przez 12 
miesięcy. Przechowywać w chłodnych pomieszczeniach w szczelnych pojemnikach.  

 
Opakowanie: 
Produkt Vi-Pro® Primer 908 jest dostępny w metalowych pojemnikach o pojemności 6 litrów. 
60 pojemników na palecie. 

 
Środki ostrożności: 
Przestrzegać zaleceń podanych w karcie charakterystyki. Niniejsza karta nie zawiera informacji 
o bezpieczeństwie stosowania produktu. Przed rozpoczęciem pracy z produktem należy 
zapoznać się z kartą charakterystyki oraz etykietami na pojemniku w celu uzyskania informacji 
o bezpiecznym użytkowaniu produktu oraz zagrożeniach fizycznych i zdrowotnych. Karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznej są regularnie aktualizowane, dlatego przed 
zastosowaniem produktu należy zapoznać się z najbardziej aktualną wersją karty. 
Nie utylizować przez spalanie. 
Podczas stosowania może powstawać wysoce łatwopalna mieszanina par z powietrzem. Nie 
przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu. Nie wdychać par ani rozpylonej cieczy. Stosować 
wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Chronić przed dziećmi.  
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Vi-Pro® EPDM Primer 908 jest łatwopalny. Przechowywać z dala od otwartego ognia.  
 

Uwagi dla klienta: 
Powyższe informacje są rzetelne i zgodne z naszym stanem wiedzy i zostały opracowane w 
oparciu o wyniki wiarygodnych badań i doświadczenie praktyczne. Podane właściwości 
podane zostały jedynie jako dane orientacyjne i nie stanowią gwarantowanych właściwości 
produktu. Klient winien przebadać produkt pod kątem konkretnych zastosowań, aby mieć 
pewność, że posiada on oczekiwane właściwości i zapewnia wymaganą wydajność 
eksploatacyjną. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody przypadkowe ani 
wynikowe. 
Dodatkowe informacje dostępne pod nr: +48 22 122 85 49 oraz reach@vi-pro.eu 


