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Nazwa produktu: podkład kleju do montażu szyb samochodowych 
APP Primer KM. APP Nr: 040610, 040611, 040612. 

 

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. 
Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się  
do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej 
odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. 

 
APP Sp. z o.o.  62-300 Września ul. Przemysłowa 10, tel. + 48 61 437 00 00. 

 

 
 
Podkład kleju do montażu szyb samochodowych poliuretanowymi klejami 
APP Auto Glass i APP Auto Glass GTX. Jest przeznaczony do aktywacji i zwiększenia 
przyczepności naniesionego kleju oraz zabezpieczenia spoiny przed promieniowaniem UV. 
 
Opakowanie: • aluminiowa butelka 30 ml - 020611 i 250 ml - 040612, 

• aluminiowa tubka z aplikatorem 10 ml - 040610. 
 

Produkt i dodatki: APP Primer KM - reaktywny oligomer poliuretanowy w 
rozcieńczalniku organicznym schnący fizycznie na skutek 
odparowania i utwardzany chemicznie na skutek reakcji z wilgocią 
atmosferyczną. 
 

Barwa: czarna matowa. 
 

Gęstość: 0,90 ± 0,05. 
 

Lepkość w +20°C: 12-15 s 4 mm DIN. 
 

Zawartość cząstek 
stałych (EN 827): 

 
(28,5±1,5)%. 
 

Zastosowanie • W przemyśle samochodowym do pierwszego montażu 
fabrycznego szyb przednich. 

• Podczas wymiany uszkodzonych szyb do polepszania 
przyczepności klejów poliuretanowych. 

• Jako podkład izolujący. 
 

Podłoże  
Odpowiednie podłoża • Szyby z sitodrukiem ceramicznym. 

• Powierzchnie lakierowane i ceramiczne. 
• Zadrapania i uszkodzenia powierzchni lakieru podczas 

wycinania uszkodzonej szyby. 
Przygotowanie 
podłoża: 
 

 

 
 
Przed naniesieniem gruntu powierzchnię szyby oczyścić z pyłu 
i odtłuścić zmywaczem np. acetonem. Powierzchnię lakierowaną 
miejsca posadowienia szyby dokładnie oczyścić z pyłu i odtłuścić 
zmywaczem. 
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Stosowanie  
 
 

 
Podkład dobrze wymieszać wstrząsając pojemnikiem 1-2 minuty. 
Za pomocą aplikatora APP AP nr: 040622 nanieść równomierną i 
ciągłą warstwę podkładu na odtłuszczoną i suchą powierzchnię 
sitodruku ceramicznego. 
Temperatura wykładania: od +5°C do +25°C. 
Uwaga! 
Ze względu na reaktywność z wilgocią, otwarte opakowanie 
powinno być wykorzystane w ciągu 24 godzin. 
 

Suszenie 
 

 
 

 
 
 
W temperaturze +20°C: 
czas schnięcia: 10-15 min.  

Pokrywalność: Po wyschnięciu nanieść poliuretanowy klej do szyb. 
Klej można nanosić maksymalnie do 1 h od wyschnięcia. 
 

Magazynowanie: 
 

  
 

 
 
Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach i 
temperaturze od 0°C do 25°C w pomieszczeniu suchym i dobrze 
wentylowanym. Chronić przed zmrożeniem. 
 

Przepisy BHP: 
 

 
 

 
 

Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. 
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie 
charakterystyki produktu niebezpiecznego. 
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących 
na terenie danego kraju. 
 

 


