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CASCO PRIMER 
 
PIELIETOJUMS 

Augstas kvalitātes koncentrēta līmējošā dispersija sienu un grīdas 
gruntēšanai pirms izlīdzināšanas un flīžu vai hidroizolācijas 
uzstādīšanas. 
Noslēdz poras betonā un citās iesūcošās virsmās un uzlabo maisījuma 
un pamatvirsmas sasaistīšanos. 
Izstrādājums ir piemērots lietošanai pirms hidroizolāciju pirms 
izlīdzināšanas uz tādām mitrumneizturīgām virsmām kā koka un ģipša 
virsma. 
Var izmantot kā piedevu, lai palielinātu elastīgumu cietos "Casco" 
izstrādājumos. 
Izstrādājums ir piemērots lietošanai mitrās un sausās telpās, veicot 
iekšējās apdares darbus, kā arī balkonos, terasēs u.c. vietās, veicot 
ārējās apdares darbus (tai skaitā grīdas apsildes sistēmām). 

IZSTRĀDĀJUMA ĪPAŠĪBAS 
Lietošanai gatava ūdenī šķīstoša līmējoša dispersija. 
Lietošanā ļoti ekonomisks izstrādājums – var atšķaidīt ar ūdeni līdz 
attiecībai 1:5. 
Uzklājams ar otu vai veltnīti. 
Neitrāla smarža. 
 Nesatur šķīdinātājus. 
Lieto par piedevu "Casco" izlīdzināšanas maisījumos.  
"Primer" ietilpst mitrām un slapjām telpām paredzētajā "Casco" 
hidroizolācijas sistēmā. 

 
 
TEHNISKIE DATI 
Saistviela Vinilacetāta kopolimēra dispersija 
Krāsa Gaišzila 
Stāvoklis Pienveidīgs šķidrums 
Sausnas saturs Apmēram 30 % 
Blīvums Apmēram 1,02 kg/l. 
Šķīdinātājs Ūdens 
pH: Apmēram 8 
Uzliesmošanas temperatūra Nav 
 
 
DARBA APSTĀKĻI 
Darba temperatūra Ne mazāk par +5 °С 
Žūšanas laiks 1-3 stundas 
Patēriņš 50-80 g/m² 
Darbarīki Ota, veltnītis 
Iepakojums 1 l, 5 l 
Uzglabāšanas laiks 12 mēneši 
Izstrādājuma uzglabāšana Neatvērtā iepakojumā sausā un vēsā vietā. Uzglabāt temperatūrā, kas 

nav zemāka par 0 °C un augstāka par +30 °C. 
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LIETOŠANAS PAMĀCĪBA 
 
Pamatvirsmas sagatavošana 
Pamatvirsmai jābūt pietiekami stabilai, spējīgai izturēt slodzi, ar noturīgu formu, attīrītai no 
putekļiem, netīrumiem, eļļas un taukiem. Atdalījušās kārtas, tādas kā cementa piens, ģipša 
paliekas, putekļi, līmes un krāsu atliekas, jānoņem ar piemērotu mehānisko paņēmienu, piem., 
slīpējot vai attīrot ar putekļu sūcēju. 
 
Samaisīšanas attiecība 
Porainas virsmas 
Uzsūkšanas spējas samazināšanai: 1 daļa "Casco Primer", kas ir sajaukta ar 5 daļām auksta un 
tīra ūdens. 
Pielipšanas uzlabošanai: 1 daļa "Casco Primer", kas ir sajaukta ar 3 daļām auksta un tīra ūdens. 
Ģipsis 
1 daļa "Casco Primer", kas ir sajaukta ar 1 daļu auksta un tīra ūdens. 
Adhēzijas kārta (nepieciešama baseiniem un ārdarbiem) 
1 daļa "Casco Primer", 3 daļas auksta un tīra ūdens un 5 daļas "Casco" maisījuma pulvera. 
Kokskaidu plates melnā grīda /koka grīda 
Izmantot, neatšķaidot ar ūdeni. 
 
Lietošana 
Pirms lietošanas "Primer" trauks jāsakrata. Izstrādājums jāuzklāj uz virsmas ar piemērotu veltnīti, 
otu, suku vai aplikatoru, izvairoties no peļķu (notecējumu) veidošanās.  
Pēc nožūšanas 1-3 stundu laikā var likt keramikas segmateriālus un dabiskā akmens materiālus, 
lietojot flīžu likšanas maisījumus.  
 
Tīrīšana 
Darbā ar izstrādājumu ievērot tīrību. Strādāt akurāti. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja nokļūst uz 
ādas, nekavējoties nomazgāt ādu ar ūdeni un ziepēm. Darbarīkus nomazgāt ar ūdeni pirms izstrādājuma 
nožūšanas. Sausu maisījumu var noņemt tikai mehāniski. 
 
 
DROŠĪBAS TEHNIKA 
 
Sargāt no bērniem. Atkarībā no izstrādājuma daudzuma un darba apstākļiem, izmantot nepieciešamos personīgos 
aizsarglīdzekļus. Nelietot iekšķīgi. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai 
marķējumu. Papildinformāciju par izstrādājumu sk. drošības datu lapā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mūsu informācijas sagatavošanas pamatā ir laboratorijā veikti izmēģinājumi un praktiskā pieredze, tāpēc to var vērtēt kā 
ieteikumus, izraugoties produkciju un darba metodi. Tā kā lietotāju darba apstākļi neatrodas mūsu kontroles sfērā, nevaram 
uzņemties atbildību par rezultātiem. Mūsu atbildība attiecas tikai uz miesas bojājumiem un īpašuma bojāšanu, ko patiešām ir 
izraisījuši kādu mūsu ražoto izstrādājumu trūkumi un defekti. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Ražotājs patur 
tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma. 


