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Mapeprim SP 
Dvokomponentni temeljno sprijemni premaz brez vsebnosti 
organskih topil vseh vrst podlag 
 

 

PODROČJE UPORABE 
 

MAPEPRIM SP je temeljno sprijemni premaz na osnovi sintetičnih smol, ki zagotavlja odličen oprijem izravnalnih 
mas in lepil na cementni osnovi na vse vrste podlag. Še posebej je primeren za ne vpojne in problematične 
podlage. 

 
Tipični primeri uporabe 
 

 Za nadgrajevanje kompaktnih in zaglajenih tlakov na osnovi cementnih veziv. 

 Za nadgradnjo / izravnavanje obstoječih oblog iz keramičnih ploščic in naravnega kamna z izravnalnimi 
masami MAPEI (npr. ULTRAPLAN, ULTRAPLAN MAXI). 

 Priprava površin iz kalcij-sulfatnih (anhidritnih), magnezitnih in mavčnih podlag / estrihov pred njihovim 
izravnavanjem ali polaganjem zaključnih oblog. 

 Priprava površin iz litega asfalta, lesa, iverice, kovine, obstoječih oblog, ostankov starih lepil in premazov / 
barv. 

 
TEHNIČNE ZNAČILNOSTI 
 

MAPEPRIM SP je dvokomponentni premaz na osnovi epoksidnih smol, ki ima pri ustrezni pripravi, nanašanju in 
zaključenem vezanju sposobnost tvorbe kompaktnega zaščitnega sloja, ki je odporen na vodo in staranje. 
Ker je MAPEPRIM SP formuliran na osnovi vodno dispergiranih epoksibnih smol, ne zahteva posebnih varnostnih 
ukrepov pri skladiščenju in delu. 

 
TEHNIČNI PODATKI 

 
 

 

PODATKI O IZDELKU                                                                    Komponenta A                            Komponenta B 

Oblika: tekoča                                          tekoča 

Barva: modra                                           bela                     

Vrednost pH: 7                                                   10 

Specifična teža: 1,20 kg/dm³                                  1,03  kg/dm³ 

Vsebnost suhe snovi: 61%                                              41%  

Rok trajanja: 12 mesecev v originalni embalaži 

Viskoznost po Brookfieldu (mPa.s) 19.000 →   (10 obratov, rotor 6)   ← 1.400  

Škodljivost po EEC 88/379 Obe komponenti lahko ob direktnem kontaktu dražita 
oči in kožo, ponavljajoč  kontakt  pa lahko povzroči 
preobčutljivost ali alergije . Pri delu vedno 
uporabljajte zaščitne rokavice in očala. V primeru 
neposrednega kontakta z očmi in kožo takoj sperite z 
veliko količino čiste vode in poiščite pomoč pri 
zdravniku. 

Vnetljivost: ni vnetljiv 

Carinska tarifa: 3209 90 00 
 

PODATKI O UPORABI pri 23°C, 50% rel. zračni vlagi:  

Mešalno razmerje: komp. A : komp. B = 1 : 1  

Viskoznost mešanice po Brookfieldu  
(10 obratov, rotor 2): 

 
2.000 mPa s 

Specifična teža mešanice: 1,1 kg/dm³ 

Čas uporabe mešanice: približno 3 ure 

Temperatura za delo:                                                             od + 5ºC do + 40ºC 

Potrebni čas sušenja pred nadgrajevanjem: 1-3 ure  

Limitni čas za nadgradnjo z izravnalno maso: ne nad 24 ur 
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UPORABA 
 

Priprava podlage 
 

Površina podlage, ki se obdeluje mora biti suha, trdna, čista, odprašena in prosta slabo sprijetih delcev, 
predhodnih premazov in loščil. Ostanke plasti sige, krede in smolne skorjice pri kalcij-sulfatnih estrihih je potrebno 
v celoti odstraniti. Enako velja za cementno skorjico pri tlakih na osnovi cementnih veziv. Le tako pripravljena in 
odprašena podlaga lahko zagotovi ustrezno penetracijo in kakovosten oprijem MAPEPRIM-a SP na podlago. 
MAPEPRIM SP se ne sme nanašati na podlage s previsokim preostankom vlage ali podlage, kjer je prisoten 
kapilarni dvig vlage (ni ustrezno izvedene hidroizolacije). 

 
Priprava izdelka  
 

V posodo z obarvano smolno komp. A vlijte celotno količino trdilca (komp. B). Mešajte z električnim mešalom pri 
nizkih obratih, da dobite homogeni premaz enotne svetlo modre barve.  
Tako pripravljen temeljni premaz uporabite v  3 urah.  

 
Nanašanje temeljnega premaza 
 

Pripravljeno mešanico MAPEPRIMa SP z ustreznim orodjem  kot npr. valjčkom, čopičem, ščetko ali škropilnico 
enakomerno (brez ostankov luž v poglobljenih delih podlage) nanesite na pripravljeno podlago.  
Za izboljšanje obdelovalnosti lahko MAPEPRIM SP razredčite s približno 5 – 10% vode. 
Čas sušenja MAPEPRIMa SP / možna nadgradnja z izravnalno maso je odvisno od vrste podlage, klimatskih 
razmer in pogojev na gradbišču, vendar v osnovi velja, da naj ne bo krajši od 1-3 ur in nikakor daljši od 24 ur. V 
takih primerih je potrebno še sveži MAPEPRIM SP posuti s suhim kremenčevim peskom zrnavosti 0,3 – 0,7 mm.  

 
Čiščenje 
 

Sveži temeljni premaz z rok in delovnega orodja z lahkoto očistite z vodo.  
Morebitne ostanke (luže) temeljnega premaza odstranite z vlažno krpo ali gobo.  
Strjene ostanke lahko odstranite le mehansko. 

 
PORABA 
 

Poraba se giblje od 100 do 200 g/m
2 

 , odvisno od vpojnosti podlage. 

 
EMBALAŽA 
 

MAPEPRIM SP dobavljamo v kompletu: 8 kg : komp.A 4 kg + komp.B 4 kg ; 
                                                                 4 kg : komp.A 2 kg + komp.B 2 kg. 

 
 
OPOZORILO 
 

Kljub temu, da zgoraj navedeni podatki in navodila ustrezajo našim najboljšim izkušnjam, so samo indikativnega 
pomena in morajo biti potrjeni v praksi. Zato pred uporabo izdelka preverite, če je primeren za predvideno 
uporabo in prevzemite vsako odgovornost, ki lahko izhaja iz uporabe. 

 
 


