Technický list

FLEX-PRIMER
Vysoko kvalitná akrylová penetrácia na vodnej báze
Popis
Vysoko prenikavá polymérna emulzia.
Stabilizuje porézne podklady a zabezpečuje
správnu priľnavosť náterov na vodnej báze,
obkladových lepidiel, elastických mált,
elastomérnych náterov, akrylových omietok
atď.
Penetrácia preniká do pórov podkladu a
pôsobı́ ako adhézny mostıḱ medzi podkladom
a farbou, lepidlom, maltou, náterom atď.
Použitie
V kombinácii s vysoko elastickým
hydroizolačným náterom FLEXCOAT
predstavuje ideálny systém na hydroizoláciu
stien. FLEX-PRIMER je penetrácia vhodná
pre zabezpečenie vhodnej priľnavosti náterov
na vodnej báze a akrylových omietok na
porézne podklady z betónu, muriva, omietky,
sadrokartónových alebo drevotrieskových
dosiek, atď. Stabilizuje slabé alebo
rozpadajúce sa omietky a pod.
Tiež sa používa pre stabilizáciu a zníženie
absorpcie vody podkladov zo
sadrokartónových alebo drevotrieskových
dosiek, na ktoré budú aplikované obkladové
lepidlá, hydroizolačná stierka AQUAMATELASTIC alebo hydroizolačná membrána pod
dlažbu ISOMAT SL 17.
Je vhodný pre vnútorné i vonkajšie použitie.
Technické údaje
Forma:

emulzia

Farba:

biela

Hustota:

1,00 kg/lit
Aplikačné inštrukcie

1. Podklad
Povrch ktorý sa bude natierať musí byť suchý
a bez prachu, mastnoty, špiny atď.

2. Použitie
FLEX-PRIMER sa dôkladne premieša a
rovnomerne nanesie na podklad štetcom,
valčekom alebo striekaním.
Spotreba
100-200 g/m2, v závislosti od nasiakavosti
podkladu.
Balenie
FLEX-PRIMER sa dodáva v plastových
nádobách po 1 kg, 5 kg, 10 kg a 20 kg.
Skladovanie
12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní
v originálnom neotvorenom balení, v teplote
od +5°C a +35°C. Chráňte pred priamym
slnečným žiarením a mrazom.
Poznámky
•

Teplota pri aplikácii by mala byť najmenej
+5°C.
Prchavé organické látky (VOC)

Podľa smernice 2004/42 / ES (príloha II,
tabuľka), je maximálny povolený obsah VOC
pre produkt podkategóriu h, typ WB je 30 g / l
(2010) v prípade výrobku pripraveného na
použitie.
FLEX-PRIMER pripravený na použitie
obsahuje max <30 g / l VOC.
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Technické informácie a pokyny uvedené v tomto technickom liste sú založené na znalostiach a skúsenostiach oddelenia výskumu a
vývoja spoločnosti ISOMAT S.A. a na výsledkoch dlhodobého používania výrobku v praxi. Rady a odporúčania vzťahujúce sa k
aplikácii produktu sú poskytované bez záruky, pretože podmienky aplikácie sú mimo kontrolu našej spoločnosti. Z toho dôvodu je
používateľ zodpovedný za overenie, že produkt je vhodný pre zamýšľané použitie. Toto vydanie technického dátového listu
automaticky ruší všetky predchádzajúce vydania týkajúce sa rovnakého produktu.

