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PRIMER 1000
Technický list SC 00233

NÁZEV:
TYP:
POUŽITÍ:
CHARAKTERISTIKA:

PRIMER 1000

vodou ředitelná penetrace

šedá vodou ředitelná penetrace určená do interiéru
Specifická hmotnost: 1.465 ± 30 gr/LT při teplotě 20°C
14 - 15 m2/LT jedna vrstva na hladký povrch (může
Vydatnost:

se lišit v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorpce
podkladu a metody aplikace)

DOBA SCHNUTÍ:

CHARAKTERISTIKA A
ODOLNOST:

Zabarvení:
Balení:
Suchý na dotyk:
Přetíratelný:
Zcela suchý:

šedá

LT. 0,500 - LT. 1

po 2 hodinách při teplotě 20°C
po 4 - 6 hodinách při teplotě 20°C
po 24 hodinách při teplotě 20°C

Základný penetrační nátěr na vodné báze určený jako primární nátěr pro
KLONDIKE LIKE. PRIMER 1000 se nanáší prostě a je charakteristický velmi
dobrou krycí schopností, odolností a omyvatelnosti. Může být aplikovaný na různé
druhy povrchů: cementové, sádrové, dřevo, železo.
SPECIFIKACE
OBSAH
NEBEZPEČNÝCH
LÁTEK

STANDARD

HODNOTA

-

NEOBSAHUJE

HODNOTA
FORMALDEHYD , X

JIS A 1902-3

X<0,0.005 mg/m2h
F****

OBSAH
PRCHAVÝCH
LÁTOK

Směrnice
2004-42-CE

(EU limit 200g/L)

OZNAČENÍ

Max 15 g/L
Kat. A/I

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Staré stěny: Odstraňte staru nepřilnavu a odlupující se barvu na stene a omyjte ji
vodou a vhodným mýdlovým prostředkem. Opravte nerovnosti steny jak je to
potřebné. Dále aplikujte vhodný penetrační nátěr vhodný na daný povrch. Když je
penetrace úplně vysušená, naneste jednu vrstvu PRIMER 1000 a po přibližně 6
hodinách při 20° pokračujte s aplikaci barvy KLONDIKE LIGHT.
Nové stěny: Očistěte podklad pokud je zaprášený důkladně omyjte a vysušte. Dále
aplikujte vhodný penetrační nátěr vhodný na daný povrch. Když je penetrace úplně
vysušená, naneste jednu vrstvu PRIMER 1000 a po přibližně 6 hodinách při 20°
pokračujte s aplikací barvy KLONDIKE LIGHT.
Dřevo, sklo, železo: Odstraňte všechny nečistoty, jemné probruste, ošetřete
vhodným ochranným přípravkem určeným pře příslušný druh materiálu. Když je
ochranný nátěr zcela vysušený, naneste jednu vrstvu PRIMER 1000 a po přibližně
6 hodinách při 20° pokračujte s aplikace barvy KLONDIKE LIGHT.

PŘÍPRAVA PRODUKTŮ:
APLIKÁCIA:

ředění:
způsob:

připravený na použití
štětcem anebo válečkem
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počet vrstev:

1 nebo 2

TEPLOTA APLIKACE:

od +5°C do +30°C.

SKLADOVÁNÍ:

ujistěte se, že je nádoba důkladné uzavřená aj po použití a skladujte při teplotě od
+5°C do +30°C.
přibližně 2 roky, pokud je nádoba vhodně uskladněná a nebyla otevřená..
Důkladně promíchejte produkt před použitím. Omyjte nástroje vodou
a saponátem.
Výrobek je určený pro profesionální použití.
Před použitím je potřebné přečítat celý návod a Bezpečnostní list.

STABILITA:
POZNÁMKY:
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
A LIKVIDACE

Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a tvář vhodnými
ochrannými prostředky. V případě kontaktu, okamžitě a důkladné opláchnete
vodou a poraďte se s lékáren.
Podrobné informace a pokyny při manipulací, bezpečnosti a osobní ochraně sú
uvedené v Bezpečnostním listě dostupného v elektronické verzi na webové
stránce www.dsluxdecor.sk
Nářadí je nutné hned po použití důkladné umýt vodou a vhodným čistícím
prostředkem. Nářadí se nesmí čistit ve vodných odtocích, kanalizacích.
Likvidovat podle zákona č. 541/2020 Sb o odpadech. Zlikvidujte v souladu
s platnými předpisy a způsoby nakládání s odpady pro použité balení.
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