Техническа характеристика

PRIMER-GB
Грунд за гипсокартон
Описание
Бял, акрилен грунд на водна основа, който
се полага върху гипсокартон, преди
боядисване с емулсионни или акрилни бои.
Притежава много добра адхезия и
покриваемост, която осигурява отлично
боядисване на повърхността дори и при
полагане на само един слой боя, което
намалява общата стойност.
Почти без мирис, поради което е безопасен
за хората и околната среда.
Области на приложение
PRIMER-GB е готов за употреба грунд за
гипсокартон, който осигурява отлична
адхезия
и
голямо
покритие
на
водоразтворимите бои.
Технически характеристики
Цвят:

бял

Плътност:

1,68 kg/l

Време за изсъхване: 1 h на допир
Следващ слой:

2. Полагане
PRIMER-GB се разбърква добре и се
нанася чрез четка, ролер и пръскане на
един слой. Ако се изисква изключително
гладка
повърхност,
грундираната
повърхност трябва да се обработи с много
фина шкурка. След премахване на праха
се нанася финалното покритие.
Разход
10-12 m2/l, в зависимост от поглъщаемоста
на основата.
Опаковка
3 l и 10 l опаковки.
Срок на годност / Съхранение
Срок на годност 24 месеца от датата на
производство, ако се съхранява в
неразпечатани
опаковки
на
места
защитени от ниски температури и директна
слънчева
светлина.
Препоръчителна
температура на съхранение между +5°C и
+35°C.

3-4 h

Почистване на инструментите:
Инструментите трябва да се почистят с
вода, веднага след употреба.
Указния за употреба
1. Подготовка на основата
Повърхността която ще се грундира трябва
да е суха и чиста, без прах и други
замърсявания.
Препоръчва се, фугите на гипсокартона да
се шпакловат с акрилна шпакловка GBCOVER.

Забележки
Температурата по време
трябва да е поне +5ºC.

на

полагане

Летливи органични съединения
(VOCs)
Според Директива 2004/42/CE (Анекс II,
таблица A), максимално допустимото
съдържание на VOC за продукт
подкатегория h, тип WB е 30g/l (2010).
Готовия за употреба PRIMER-GB съдържа
максимално 30 g/l VOC.

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на
лабораторията за пручване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта
в практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже
определените условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на
изпълнителя, който трябва да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при
които се прилага. Настоящия технически проспект автоматично анулира предишните касаещи същия продукт

