Technický list
Flügger Interior Fix Primer
Popis produktu
Vodní disperzní základní nátěr poskytující optimální přilnavost na tvrdých a hladkých podkladech.
·
Optimální přilnavost na tvrdé a hladké povrchy
·
Zajišťuje přilnavost vrchního nátěru
·
Přetíratelný libovolnou barvou
Použití
Používá se v interiéru a exteriéru na tvrdé a hladké podklady, jako jsou keramické dlaždice, PVC, sklo, lamináty a
lakované podklady (např. dvířka kuchyňských linek).
Obzvlášť vhodný na povrchy vystavené působení vody.
Aplikace
Podklad musí být čistý, suchý a pevný. Před nátěrem omyjte zdivo prostředkem Flügger Fluren 37. Odstraňte zbytky
vápence a mýdla přípravkem Fluren 33 a opláchněte vodou. Velmi hladké povrchy zdrsněte.
Nanáší se štětcem, válečkem nebo stříkáním.
Finální nátěr proveďte barvou na bázi vody nebo rozpouštědla.
Správná praxe
Před započetím prací proveďte test základním nátěrem a finálním nátěrem na malé ploše a vyhodnoďte přilnavost k
podkladu.
Upozornění: Při nedokonalém odstranění mýdla nebo vápence z podkladu hrozí snížení přilnavosti základního nátěru.
Základní nátěr je plně vyzrálý až po několika dnech.
Pro více informací vizetiketa nebo Flügger průvodce malíře.
Technické údaje
Typ:
Husotota:
Lesk:
Obsah sušiny:
Vydatnost:
Teplota při nanášení:
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.:
Ředění:
Čištění nářadí:
Skladování:

akrylátový základní nátěr na vodní bázi
1,48 kg/l
matný
61 % váhy, 42 % objemu
cca 8 m2/l
min. +10 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání
na dotek
2 hod.
další nátěr po 12 hod.
plně vyzrálý po několika dnech
voda. Normálně se neředí.
voda s mýdlem
v uzavřených nádobách, v chladu, chraňte mrazem
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