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CEMCOM PRIMER AD 
                                                                                                                                        

Preparat gruntujący i kontaktowy cementowe podłoża budowlane. 
           

 

CEMCOM PRIMER AD jest ekologicznym, 
bezrozpuszczalnikowym preparatem gruntującym i kontaktowym 
cementowe stwardniałe podłoża budowlane zwiększającym 
przyczepność nakładanych kolejnych warstw betonów i zapraw na 
bazie cementu portlandzkiego.  
CEMCOM PRIMER AD jest produktem wytworzonym na bazie 
dyspersji polimerowej charakteryzującej się doskonałą 
przyczepnością do podłoży wykonanych na bazie spoiwa 
cementowego. Preparat może być aplikowany wałkiem, pędzlem lub 
twardą szczotką bez pozostawienia zastoin preparatu. Kolejne 
warstwy materiałów na bazie spoiw cementowych należy nakładać 
jeszcze przed wyschnięciem preparatu tj. w technologii „ mokre na 
mokre”.  
CEMCOM PRIMER AD jest produktem gotowym do zastosowania, 
nie należy go rozcieńczać lub modyfikować. 
CEMCOM PRIMER AD stabilizuje chłonność podłoża betonowego 
oraz redukuje jego przypowierzchniową nasiąkliwość. Jednocześnie 
tworzy na powierzchni cienką, szczelną warstewkę, która zwiększa 
przyczepność między istniejącym podłożem betonowym a nowo 
wykonywaną warstwą posadzkową. 
 
 
 

CEMCOM PRIMER AD stosuje się do gruntowania oraz 
jako preparat kontaktowy pomiędzy stwardniałym podłożem 
betonowym a nowo wykonywaną posadzką betonową.  
 

 
 

* Produkt o wysokiej koncentracji polimeru 
* Bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych 
* Materiał o niskiej lepkości i wysokiej zdolności penetracji  
* Produkt bezwonny i ekologiczny 
* Wysoka wydajność produktu 
* Efektywnie niskie koszty zastosowania 
 
 
 

 
CEMCOM PRIMER AD należy aplikować na suche lub 
lekko wilgotne, czyste, pozbawione luźnych cząstek, kurzu oraz 
innych zanieczyszczeń (w tym smarów, preparatów 
antyadhezyjnych) podłoże betonowe. Podłoże betonowe powinno 
być odpowiednio uszorstnione przed aplikacją produktu poprzez 
śrutowanie, frezowanie dla zapewnienia prawidłowej przyczepności 
nowo wykonywanej posadzki betonowej.  
Produkt jest materiałem gotowym do stosowania i nie należy go 
modyfikować i rozcieńczać.  
Preparat może być aplikowany wałkiem, pędzlem, twardą szczotką 
lub metodą natrysku bez pozostawienia zastoin preparatu. Kolejne 
warstwy materiałów na bazie spoiw cementowych należy nakładać 
jeszcze przed wyschnięciem preparatu tj. w technologii „ mokre na 
mokre”. Jeżeli produkt wyschnie przed aplikacją świeżego betonu, 
nakładanie preparatu należy powtórzyć.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Gęstość: 1,04 ±0,02 g/cm3 

Zawartość polimeru: 40,0 ±2,0 %  

Lepkość:  <500 mPas ( w 20oC i RH 55%) 

Temperatura stosowania:  od +50C do +400C 

Czas wysychania: ~ 2 godz.  (w 20oC i RH 55%) 

Średnie zużycie:                       ~ 0,20 dm3/m2 

                                                  mleczno – biała ciecz 
Kolor:                                         przeźroczysty po utwardzeniu 

Magazynowanie: 12 miesięcy w chłodnych i suchych warunkach 

Opakowania:                             kanistry 20dm3, 200dm3, 1000dm3 

  

 
 
 
 

CEMCOM PRIMER AD jest środkiem nietoksycznym. Jednak przy 
jego użyciu zaleca się stosowanie odzieży ochronnej, okularów i 
rękawic. W przypadku przedostania się środka do oka, należy je 
płukać wodą oraz przemyć roztworem kwasu bornego. W 
przypadku spożycia – nie wywoływać wymiotów, natychmiast udać 
się do lekarza. Jeśli nastąpi uczulenie na skórze, należy 
natychmiast przemyć ją wodą z mydłem. 
Szczegółowe informacje dotyczące warunków BHP w pracy z 
materiałem dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu 
Niebezpiecznego dostępnej na żądanie. 
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