Fişă Tehnică

SILICONE-PRIMER
Amorsă de aderență pentru vopsele și tencuieli siliconice
Proprietăţi

Consum

Dispersie acrilică siliconică, care aplicată pe
suprafeţe poroase, le stabilizează şi creează
condiţiile adecvate pentru aderenţa pe acestea
a vopselelor și tencuielilor siliconice.
Pătrunde şi se fixează în porii suportului
formând un strat adeziv între acesta şi vopsea
sau tencuială care urmează a fi aplicată.

100-200 g/m2, în funcţie de absorbanţa
suportului.
Ambalaj
Recipiente de 5 kg, 10 kg şi 20 kg.
Timp de viaţă - Depozitare

Domenii de aplicare
SILICONE-PRIMER este utilizat ca grund gata
preparat pentru suporturi poroase, precum
suprafeţe de beton, zidărie de cărămidă,
tencuieli, rigips, PAL etc.
Stabilizează suprafeţele casante, precum
tencuielile şubrede etc.
Împreună cu vopseaua ISOMAT SILICONE
PAINT
sau
tencuielile
siliconice
MARMOCRYL SILICONE, constituie un
sistem excelent pentru acoperirea şi
decorarea zidurilor.
Caracteristici Tehnice
Formă:

emulsie

Culoare:

alb

Densitate:

1.00 kg/l

24 luni de la data fabricaţiei, depozitat în
ambalaj original sigilat, la temperaturi între
+5ºC şi +35ºC. Protejaţi-l de expunerea
directă la radiaţia solară şi de îngheţ.
Observaţie
Temperatura pe timpul aplicaţiei trebuie să fie
de minimum +5ºC.
Compuşi organici volatili (COV)
În conformitate cu Directiva 2004/42/CE
(Anexa ΙΙ, tabel Α), conţinutul maxim admis de
COV pentru subcategoria de produs h, tip
SBA, este de 30 g/l (2010), pentru produsul
gata de utilizat.
Produsul gata de utilizat SILICONE-PRIMER
are un conţinut maxim <30 g/l COV.

Mod de utilizare
1. Suportul
Suprafaţa de grunduit trebuie să fie uscată şi
complet lipsită de praf, grăsimi, murdărie etc.
2. Aplicarea
SILICONE-PRIMER se amestecă bine şi se
aplică uniform pe suport, cu pensula sau
trafaletul.
După ce amorsa s-a uscat, se poate aplica
vopseaua ISOMAT SILICONE PAINT sau
tencuiala MARMOCRYL SILICONE.
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Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului
cercetare - dezvoltare al societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea
materialelor sunt făcute fără garanţie, în cazul în care condiţiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre.
Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile
lucrării. Editarea prezentei fişe tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru acelaşi produs.

