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"PRiIMER 6000" Gruntas 
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

Version: 2015-10-23
PRODUKTO APRAŠYMAS
Dispersijos pagrindo gruntas, kurio sudėtyje nėra tirpiklių, skirtas pagrindo darymui namų viduje prieš tepant "Bostik Golvspackel"
 grindų glaistą arba tvirtinimo mišinį. "Primer 6000" gruntas yra naudojamas norint sumažinti sugėrimą, pagerinti kibimą, jis suriša
 dulkes ir sandarina porėtumą. Kai kuriais atvejais "Primer 6000" gruntas yra maišomas su glaistu, kad būtų padidinamas glaisto
 lankstumas.

NAUDOJIMO SRITIS
Visų tipų paviršiams, kurie gali būti dengiami "Bostik" grindų glaistu arba klijais.

DARBO INSTRUKCIJOS
Stebėkite, kad ant paviršiaus nebūtų dulkių, purvo, alyvos, riebalų, vaško ir pan. Esami nešvarumai nutrinami arba nušlifuojami.
 "Primer 6000" glaistas yra tepamas ant normaliai sugeriančio paviršiaus vieną kartą atskiedus vandeniu santykiu 1:3
 (gruntas:vanduo). Ant stipriai sugeriančio paviršiaus rekomenduojama tepti 2 sluoksnius. Ant grindų gipso plokščių ir medžio pluošto
 plokščių gruntas skiedžiamas vandeniu proporcija 5:1 (gruntas:vanduo). Ant medžio, klinkerio, akmens ir panašių medžiagų gruntas
 tepamas koncentruotas. Ant kietų lygių paviršių rekomenduojama, kad paviršius būtų apdorojamas suspensija iš glaisto miltelių ir
 grunto "Primer 6000." Gruntas į paviršių yra įtrinamas šepečiu. Venkite vandens sankaupų susidarymo. Gruntas turi maksimaliai
 išdžiūti. Lyginimas ir glaistas turi būti atliekamas praėjus 24 valandoms.

SAUGA
Produkto turinys pagal galiojančius įstatymus nėra klasifikuojamas kaip pavojingas sveikatai arba degus. Daugiau informacijos rasite
 Produkto informaciniame aprašyme.

TECHNINIAI DUOMENYS

Medžiagos tipas Polimerų dispersija

Tirpinimo
 priemonė: Vanduo

Spalva: Balta

Tankis 1,04 kg/l

Džiuvimo laikas Nuo 30 iki 60 minučių, priklausomai nuo to, kiek sugeriantis yra paviršius, kokia yra temperatūra bei drėgmė.

Įrankių valymas Tuoj pat vandeniu

Atliekų tvarkymas Tvarkomos kaip pramoninės atliekos Esant didesniam kiekiui arba išmetant neištuštintas pakuotes, pasitarkite
 su vietine atliekas tvarkančia įmone. Tuščios pakuotės yra perdirbamos.

Išeiga 1 litras 10-14 m² maišant santykiu 1:3, priklausomai nuo to, kiek sugeriantis yra paviršius.

Pakuotės dydis 1 litro butelis, 5 ir 15 litrų talpa

Skiedimas Žr. darbo eigos aprašymą

Sandėliavimas 12 mėnesių neatidarytoje pakuotėje prie +20°C temperatūros. Saugoti nuo šalčio.

Pagalbiniai įrankiai
 tepant klijus Teptukas arba šluotelė

Tepimo
 temperatūra Nežemesnė nei +6°C temperatūra

Išeigos lentelė 

SUSISIEKITE SU MUMIS
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 21, www.bostik.se

Atsisakymas: pateikti techniniai duomenys, taip pat mūsų
 nurodymai bei rekomendacijos yra pagrįsti keliais
 bandymais bei mūsų patirtimi. Tuo siekiama padėti
 vartotojui rasti tinkamiausią darbo metodą ir siekti
 geriausių galimų rezultatų. Kai vartotojo da
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