Technický list
Flügger Wall Primer White
Popis produktu
Typ: akrylátová disperze, základní nátěr
Flügger Wall Primer White je založen na akrylátové mikro disperzi, perfektně penetruje do struktury minerálních podkladů.
Určený pro použití v interiéru k penetrování savých minerálních podkladů, které budou následně přetírány finálními malbami.
Vytváří velmi dobrou přilnavost následných nátěrů. Sjednocuje a unifikuje podklad a jeho savost, zvyšuje vydatnost následných
finálních nátěrů.
Finální nátěr je odolný alkáliím. Bílý odstín usnadňuje rozpoznání již natřených ploch.
Aplikace
Určený k nátěrům sádrokartonů, cementových, vápeno cementových, plošně tmelených, betonových nebo jiných minerálních
podkladů.
Podklad musí být čistý, suchý a pevný. Před nátěrem odstraňte uvolněné části a prach z podkladu a omyjte zdivo prostředkem
Flügger Fluren 37.
Pokud hrozí průsak vodorozpustných barviv, vodních skvrn nebo nikotinu, použijte raději vhodný izolační nátěr.
Před použitím promíchejte. Nanášejte v jednotné vrstvě jakoukoliv metodou – štětcem, válečkem nebo stříkáním.
Finální malby nanášejte po úplném zaschnutí základního nátěru.
V případě nejasného původu podkladu proveďte před aplikací celé plochy zkušební nátěr na malé ploše. V případě uspokojení
s výsledkem poté ošetřete celou plochu.
Produkt je dodáván ve stavu k přímému použití. Neředit! V případě velmi savých podkladů raději použijte Flügger Sealer.
Technické údaje
Typ:
Husotota:
Obsah sušiny:
Vydatnost:
Teplota při nanášení:
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.:
Ředění:
Čištění nářadí:
Skladování:

akrylátová základní barva
1,45 kg/l
38,4 % váhy, 21,3 % objemu
3-7 m2/l v závislosti na ošetřovaném podkladu a metodě nanášení
min. +10 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání
na dotek
1 hod.
další nátěr po 6 hod.
plně vyzrálý po několika dnech
neředit, připraveno k použití
voda s mýdlem
v uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před mrazem
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Vždy se ujistěte o aktuálnosti dokumentu. Instrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené informace jsou
založeny na stávající legislativě, výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech.

