
Primer HF Primer HF 
- Grundierung SV -- Grundierung SV -
Vesine tugevdava ja hüdrofobiseeriva toimega sügavkrunt

SaadavusSaadavus
Tarnitatavad pakendid 84 24

Pakendi kaalPakendi kaal 5 l5 l 30 l30 l

Pakendi tüüp kanister W kanister W

Pakendi kood 05 30

Artikli numberArtikli number

6438 ◼ ◼

KuluKulu Ca. 0,1 - 0,2 l/m² sõltuvalt aluspinnast
Täpne kogus arvestada välja piisavalt suure proovipinna alusel.

KasutusalaKasutusala Tolmavad, imavad mineraalsed aluspinnad■
Katmata kiudtsementplaadid■

OmadusedOmadused Tugevdav■
Imamisvõimet kõrvaldav■
Hüdrofobeeriv■
Leelisekindel.■
Hea sissetungimisvõime■
Lahustit sisaldav■

Toote andmedToote andmed

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote
spetsifikatsioone.

Kandematerjal Aromaatsed süsivesinikud

Kuivaine sisaldus Ca. 11 %

Tihedus (20 °C) 0,88 g/cm³

Leekpunkt > 42

Välimus värvitu

VõimalikudVõimalikud
süsteemitootedsüsteemitooted

Color LA Color LA (6400)(6400)

Siliconharz Füllfarbe LA Siliconharz Füllfarbe LA (0560)(0560)

Tehniline infolehtTehniline infoleht
Artikli number 6438
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Color PA Color PA (6500)(6500)

Faserzementfarbe Faserzementfarbe (2531)(2531)

Color SF Color SF  (6415) (6415) [basic][basic]

Color Flex Color Flex (2976)(2976)

Töö ettevalmistamineTöö ettevalmistamine Nõuded aluspinnaleNõuded aluspinnale
Kuiv, puhas, tolmuvaba ja pragudeta (välja arvatud peened juuspraod).
Ilma ehitust kahjustavate sooladeta.

■

TöötlemineTöötlemine

Enne kasutamist korralikult läbi segada.
Kanda materjal pinnale ühtlase kihina määrides või pihustades.
Vajadusel korrata protsessi.

Juhised töötlemiseksJuhised töötlemiseks
Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: min. +5 °C kuni maks. +25 °C

■

TöötlemisjuhisedTöötlemisjuhised Mitte kasutada plastmassist harjastega tööriistu.
Vältida liigset materjali pealispinnal.
Vältida läikivaid kihte.
Enne kasutamist kõrvaldada ehitusvead nagu praod, pragunenud vuugid, vigased
ühendused või alt üles tungiv niiskus.
Kõrval olevad puitdetailid ja plastid, mis ei tohi tootega kokku puutuda, tuleb kinni katta.

KuivamineKuivamine
+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures ületöödeldav 24 tunni pärast.
Kõrgemad temperatuurid lühendavad, madalamad pikendavad etteantud aega.

■

JuhisedJuhised Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.
Tuleb arvestada kehtivate tehniliste eeskirjadega.
Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.
Looge alati proovipind!

Töövahendid/puhastamineTöövahendid/puhastamine Madalsurvepihustid, suurte pindade pintslid

Pärast kasutamist ja enne pikemaid töökatkestusi töödelge tööriistu lahjendiga V 101.

Remmersi töövahendidRemmersi töövahendid
GLORIA® Pro 100 GLORIA® Pro 100 (4668)(4668)

GLORIA® 405 / 410 GLORIA® 405 / 410 T Profiline T Profiline (4667)(4667)

GLORIA® CleanMaster EXTREME EX100 GLORIA® CleanMaster EXTREME EX100 (4665)(4665)

Kana® KanaClassic Eckenpinsel Kana® KanaClassic Eckenpinsel (4541)(4541)

Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)(4666)

Ladustamine/säilivusaegLadustamine/säilivusaeg Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

Ohutus/RegulatsioonidOhutus/Regulatsioonid Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise
ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

Jäätmekäitlusjuhis

Tehniline infolehtTehniline infoleht
Artikli number 6438
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Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult
tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos
olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud
andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja
selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega
põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi
juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad
infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta.
Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud
materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa
käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame
kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või
pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult
kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks
kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka
kui see toimub parema teadmise jägi, mitte mitte
mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised
müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab
tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.
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