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Tento technický list nahrazuje všechny dosud platné. 
 
 

Obecně: Primer G 790 tvoří reakční siloxany a silany rozpuštěné 
v organickém rozpouštědle. Primer lze aplikovat v originální 
koncentraci nebo rozředěný. Během vypařování rozpouštědla a 
současným vystavením atmosférické vlhkosti za pokojové teploty 
se vytvoří tuhý film, který silně přilne k podkladu. Aplikací tekutého 
silikonkaučuku na povrch ošetřený primerem, který následně 
zvulkanizuje, se  vytvoří pevné spojení mezi silikonkaučukema 
podkladem. 

Vlastnosti: - spojovací činidlo zejména používané pro silikonkaučuky 
s adičním vytvrzováním 

- vhodné pro různé povlakovací techniky jako namáčení, nanášení 
štětcem nebo nástřik 

- činidlo zlepšující adhezi 
Všeobecný popis: 

       
 
Barva      čirá, nažloutlá 
Obsah aktivní složky     %     17   
Hustota při 23 

0
C, DIN 51757   g/cm

3
  0,76 

Bod vznícení    
o
C  3 

ISO 13736 
Teplota vznícení (tekutina)    

o
C  370 

EN 14522  
Viskozita kinematická 
 DIN 51562    mm

2
/s   1    

 

 (hodnoty jsou orientační) 

 

Zpracování: Povrch, který má být ošetřen primerem musí být suchý, bez tuků, 
oleje, vosku, prachu, rzi nebo jiných kontaminací. Povrch očistěte, 
např nepolárním rozpouštědlem jako jsou terpentýn nebo aceton. 
Velmi hladký povrch je potřeba zdrsnit, V případě, že se jedná o 
kovový podklad, prach odstraňte a primer nanášejte až po 
několika hodinách po obroušení. 

 Primer lze nanášet sprejem, štětcem a ponořením. Primer lze 
aplikovat v koncentraci originální nebo rozředěný např. etanolem 
nebo 2-propanolem. V každém případě je nutné primer  nanášet 
v co nejtenčí vrstvě, bez vneseného vzduchu (bublinek). Obvykle 
nejlepšího výsledku lze dosáhnout, pokud má primer tloušťku mezi 
1-10 µm, korespondující s hmotností povlaku 5-50 g/m

2
 Primer 

790. Ve většině případů pomáhá zředění primeru v organickém 
rozpouštědle nebo v ISOPAR E v poměru 1:1 až  1:10. 

 
 Vypaření rozpouštědla dochází za pokojové teploty. Vytvoření 

konzistentního filmu se silnou adhezí k podkladu potřebuje určité 
množství vzdušné vlhkosti. Vyšší či nižší vzdušná vlhkost zrychluje 
nebo zpomaluje potřebný reakční čas. Jako vodítko vypařování 
nebo času potřebného na zaschnutí: např k vytvořené 
konzistentního filmu primeru je potřeba 1-2 hod při pokojové 
teplotě a 40% relativní vlhkosti. V některých případech lze adhezi 
zlepšit ohřevem primerovaného podkladu na 100 – 150 

o
C.  



 
Napřed ale musíte nechat asi 1 hod za pokojové teploty odpařit 
rozpouštědlo. Při speciálních požadavcích doporučujeme předem 
udělat test. 

 Silikonkaučuk lze aplikovat na primerovaný povrch ihned po 
vyschnutí nebo ohřevu. Je to doporučováno udělat během 
maximálně následujících 5 hodinách po aplikaci primeru na 
podklad. Jinak se může projevit snížení adhezních sil. Před 
aplikací silkonkaučuku se ujistěte, že primerovaný povrch je bez 
kontaminací. 

 
 Důležité!  
 Počáteční adheze ihned po vulkanizaci silikonkaučuku je v mnoha 

případech již vysoká. Nicméně v některých případech je počáteční 
adheze dostatečná pro práci s dílem, maximum pevnosti se ale 
dosáhne až do 4 dnů. EALSTOSIL AUX PRIMERS jsou citlivé na 
vlhkost. Při kontaktu s vlhkostí začne reagovat a adhezi schopnost 
primeru se sníží. Proto je potřeba EALSTOSIL AUX PRIMERS po 
použití sladovat v pečlivě utěsněných obalech. 

Bezpečnostní informace:   

 Tixotropní aditiv reaguje s atmosférickou vlhkostí. Tudíž je nutné 
vždy po odebrání potřebného množství ihned nádobu pečlivě 
uzavřít. 

 Díky vysokému obsahu organického rozpouštědla, platí pro 
materiál stejné předpisy jako pro hořlaviny. 

 Podrobnější instrukce jsou uvedeny v bezpečnostním a 
hygienickém listě produktu na požádání. Všeobecné informace 
najdete v informační brožuře „Wacker RTV-2 silikonkaučuky – 
Zpracování“. 

 

Skladování: Materiál, který překročil  vyznačenou dobu použitelnosti, která je 
vyznačena na nálepce, není nutně nepoužitelný, ale je nutno 
odzkoušet vlastnosti a kvalitu, zda odpovídají původně uváděným. 

 
  
 
Balení: na dotaz  
 

 

 

 

 

Hodnoty, uvedené v tomto technickém listě zobrazují naše dosavadní znalosti, a nezprošťují uživatele nutnosti pečlivého vlastního ověření 
zpracování a výsledků. Vyhrazujeme si právo na možné pozměnění hodnot produktu v rámci technického zpracování nebo nového vývoje. 
Doporučení, uvedená v tomto listě musí být u uživatele ověřena předběžnými zkouškami, z důvodu možných odlišných pracovních 
podmínek, za které nemůžeme nést záruku, zejména pokud se používají produkty jiných výrobců. Tato doporučení nezprošťují uživatele 
povinnosti, při případném zjištění možného dotčení práv třetích osob, jejich respektování. Uvedená doporučení použití nevytváří záruku, 
způsobilosti či vhodnosti produktu pro určitý účel použití. 
 

 
 
 
 

Distribuce pro ČR a SK: Transtech Tooling, s.r.o., Vintrovna 389/1, 664 43 Popůvky u Brna, 
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