Műszaki adatlap

FLEX-PRIMER
Magas minőségű vízbázisú akril alapozó
Leírás
Mélyen beszívódó polimer emulziós oldat.
Stabilizálja a porózus felületet, és kiváló
tapadást
nyújt
vízbázisú
festékekhez,
csemperagasztókhoz, felxibilis habarcsokhoz,
elasztikus szigetelő kencékhez, vízbázisú
vakolatokhoz.
Az alapfelület pórusaiba mélyre behatolva
tapadóhídként szolgál a felhordandó felülethez.
Alkalmazási terület
A kiemelkedően elasztikus vízszigetelő festék
a
FLEXCOAT-tal
kombinálva,
ideális
rendszert alkot a falak vízszigetelésére. A
FLEX-PRIMER egy felhasználásra kész
alapozó, mely kiváló tapadást biztosít
vízbázisú festékekhez és vakolatokhoz,
porózus betonhoz és cementhabarcsokhoz,
gipszkartonhoz, OSB lapokhoz, stb.
Stabilizálja a gyenge vagy morzsolódó
vakolatot. Szintén használható vízfelvétel
csökkentésére olyan felületeken mint a
gipszkarton,
OSB
lapok,
vagy
betonfelületekhez, melyre csemperagasztót,
AQUAMAT ELASTIC-ot (2 komponensű
elasztikus vízzáró kence), Isomat® SL 17-et
(folyékony fólia) hordunk fel a következő
lépésben. Kül- és beltéri használatra egyaránt
javasolt.
Műszaki paraméterek
Küllem:

tejszerű emulzió

Szín:

fehér

Sűrűség:

1,00 kg/lit

Felhasználási javaslat
1. Alapfelület
A kezelendő felület legyen por, olaj,
szennyezés és felváló részektől mentes.
2. Felhordás
A FLEX-PRIMER-t jól keverjük fel, majd egy
ecsettel,
szórófejjel
vagy
hengerrel
egyenletesen hordjuk fel. A záróréteg
felhordása
előtt
ne
hagyjuk
teljesen
megszáradni.
Anyagigény
100-200
g/m2,
a
képességétől függően.

felület

nedvszívó-

Kiszerelés
A FLEX-PRIMER 1 kg, 5 kg és 20 kg-os
műanyag kannában kapható.
Tárolás
A
termék
bontatlan
csomagolásban,
fagymentes helyen minőségét 12 hónapig őrzi
meg.
Megjegyzés


A hőmérséklet felhasználáskor +50C felett
kell legyen.
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Az ebben az adatlapban szereplő műszaki információk és utasítások a vállalatunk Kutatás és Fejlesztés Osztályának
tapasztalatain alapulnak, mely a termékek hosszú távú gyakorlati felhasználására alapoz. Az ajánlásokra és
javaslatokra, mely a termékek használatára vonatkoznak, nem vállalunk garanciát, mivel a helyszíni felhasználás
körülményeire nincs hatással vállalatunk. Ezért a felhasználó felelős azért, hogy megerősítést nyerjen arról, hogy a
termék valóban alkalmazható a felmerült műszaki problémára. A műszaki adatlap jelenlegi kiadása automatikusan
érvénytelenít minden előző kiadást, mely ugyanezen termékre vonatkozott.

