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Deskripsi 

Pelapis dasar (primer) berbahan dasar epoksi, dapat dilarutkan dengan air, dua komponen, 

berwarna transparan. 

  

Keunggulan 

- Sangat sesuai untuk substrat yang mampu menyerap air maupun yang tidak menyerap 

air. 

- Persiapan yang sempurna sebelum pengaplikasian pelapis kedap air berbahan dasar 

poliuretan dan sealant. 

- Konsistensi kekentalan dapat disesuaikan dengan melarutkan air. 

- Tahan terhadap bahan kimia. 

 

Aplikasi 

- Digunakan sebagai pelapis dasar, terutama untuk pelapis kedap air & sealant berbahan 

dasar poliuretan, dan juga untuk pelapis kedap air secara umum, baik pada permukaan 

yang menyerap air maupun yang tidak menyerap air. Selain itu, dapat digunakan sebagai 

lapisan dasar untuk pelapis tahan air, berbahan dasar poliuretan dan sealant pada 

substrat yang lembab. 

 

Substrat Aplikasi 

- Kaca dan logam. 

- Ubin lama, bitumen dan lapisan akrilik. 

- Substrat yang mengkilap berbahan dasar semen. 

- Screed, plester, beton dan lapisan dasar berbahan dasar semen. 

- Lapisan kayu. 

- Silakan berkonsultasi dengan kami untuk pengaplikasian pada substrat yang lain. 

 

Properti dari Aplikasi 

- Rasio pencampuran 

o Komponen A: Resin epoksi 3 unit 

o Komponen B: Hardener 1 unit 

- Pot life       : 45 menit 

- Jumlah lapis pengaplikasian    : 1-2 lapis 

- Waktu untuk pelapisan selanjutnya   : 6-10 jam; maksimal 24 jam 

- Waktu hingga kering sepenuhnya (full drying time) : 7 hari 

 

Data Teknis 

- Komposisi       : Epoksi 

- Suhu pengaplikasian      : -30 °C - +90 °C 

- Tingkat kekerasan Shore D     : >30 (ASTM D 2240) 

- Kuat rekat dengan beton dengan kelembaban 6%  : >1,5 N/mm2 (ASTM D 903) 

- Kuat rekat dengan logam     : >1,5 N/mm2 (ASTM D 903) 

 

Catatan 

- Untuk pengaplikasian yang ideal, tingkat kelembaban tidak melebihi dari 7%. 

- Untuk pemakaian yang ideal, adhesion strength substrat minimal 0,7 MPa. 

- Saat pencampuran, komponen yang tidak tercampur jangan dibiarkan berada pada ujung 

kemasan. 
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- Di saat pengaplikasian weber.prim EP 2K pada substrat yang ringkih dan sangat 

menyerap air seperti bata ringan, harus diaplikasikan sebanyak dua lapis. 

- Produk harus dijauhkan dari sumber api dan tidak didekati saat merokok. 

- Saat mengaplikasikan weber.prim EP 2K, gunakan sarung tangan pelindung dan kacamata 

pelindung, hindari kontak dengan mata dan kulit. Jika terkena mata atau kulit, segera cuci 

dengan air yang banyak dan berkonsultasi dengan dokter. 

- Harus tersedia udara yang cukup di area pengaplikasian. Area aplikasi harus merupakan 

ruang dengan aliran udara yang baik. 

 

Persiapan Substrat 

- Substrat harus bersih, kering, rata dan kuat/stabil. 

- Segala material yang dapat menghalangi rekatan pelapis dasar (primer) harus disingkirkan 

dengan menggunakan metode mekanis. 

- Substrat yang tidak rata harus diperbaiki dan diratakan dengan MU-830 PatchCrete. 

- Substrat harus diperiksa menggunakan palu untuk substrat dengan daya rekat yang 

rendah. Dan bagian yang lemah harus disingkirkan dari substrat. 

 

Kondisi Aplikasi 

- Suhu substrat dan ruangan harus berada di antara +5 °C dan +35 °C. 

- Hindari pengaplikasian pada cuaca lembab dan/atau panas. 

- Jangan digunakan pada substrat yang beku atau lemah atau mempunyai resiko untuk 

menjadi beku atau terkena hujan dalam kurun waktu 24 jam. 

 

Aplikasi 

- Komponen A dan B harus dicampur dengan mempertimbangkan rasio pencampuran, 

dengan pengaduk berkecepatan rendah selama 3-4 menit. 

- Setelah pencampuran, guna menyesuaikan konsistensi, dapat ditambahkan air bersih 

rata-rata sebanyak 20%. 

- weber.prim EP 2K diaplikasikan menggunakan roller atau kuas pada substrat secara 

menyeluruh dalam satu atau dua lapis. 

- Setelah 6-10 jam pelapis kedap air berbasis poliuretan atau sealant diaplikasikan disaat 

lapisan dasar (primer) masih setengah kering dan lengket. 

 

Konsumsi 

Rata-rata 100 - 200 gr/m2 (1 atau 2 lapisan). 

 

Kemasan 

Ember logam 20 kg (15 kg + 5 kg) 

Komponen A: Resin epoksi 15 kg 

Komponen B: Hardener 5 kg 

 

Warna 

Transparan. 

 

Peralatan Aplikasi 

Kuas, roller, mixer. 

 

 



weber.prim EP 2K 
 

Pelapis dasar (primer) berbahan dasar resin epoksi 
 

Lembar Data Teknis 

Diterbitkan   :  

Revisi No   :  

Masa penyimpanan 

- 9 bulan sejak tanggal produksi dalam kondisi kering dan bebas lembab, sebaiknya 

dijauhkan dari paparan langsung sinar matahari. Suhu penyimpanan harus berada di 

antara +5 °C dan +30 °C. 

- Kemasan harus selalu tertutup rapat saat tidak digunakan. Kemasan sebaiknya 

dihindarkan dari lingkungan beku. 

 

 


