
Primer Hydro HF Primer Hydro HF 
- Hydro-Tiefengrund -- Hydro-Tiefengrund -
Sutvirtinantis ir hidrofobinių savybių suteikiantis giluminis
gruntas vandens pagrindu

LikutisLikutis
Kiekis ant paletės 90 24

PakuotėPakuotė 5 l5 l 30 l30 l

Pakuotės rūšis W bakelis W bakelis

Pakuotės kodas 05 30

Artikelio Nr.Artikelio Nr.

0725 ◼ ◼

IšeigaIšeiga Apie 0,1 - 0,2 l/m² priklausomai nuo pagrindo
Norint nustatyti tikslią išeigą rekomenduojama atlikti bandomuosius dažymus ant
pakankamai didelio bandomojo ploto.

Panaudojimo sritysPanaudojimo sritys Gruntas smėliniams, mineraliniams pagrindams, pvz., P II ir P III■
Oro sąlygų paveiktos senos, tvirtos dangos■

SavybėsSavybės Sutvirtinantis■
Suvienodina absorbavimo savybes■
Vandeninis (skystas)■

Produkto duomenysProdukto duomenys

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Pagalbinės medžiagos Vanduo

Kietųjų dalelių kiekis 15 %

Tankis (20 °C) Apie 1,0 g/cm³

Pliūpsnio temperatūra Nedegus - skiedžiamas vandeniu

pH-vertė 8

Išvaizda Pieno baltumo

Galimi sistemosGalimi sistemos
produktaiproduktai

Color LA Color LA (6400)(6400)

Color LA Fill Color LA Fill (0560)(0560)

Techninis aprašymasTechninis aprašymas
Produkto numeris 0725
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Color PA Color PA (6500)(6500)

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

Pasiruošimas darbuiPasiruošimas darbui Reikalavimai pagrinduiReikalavimai pagrindui
Sausas, švarus, be dulkių ir be įtrūkimų (išskyrus miniatiūrinius įtrūkimus).
Kenksmingos druskos turi būti pašalintos

■

ApdirbimasApdirbimas

Prieš naudojimą suplakti
Produktą tolygiai paskirstyti teptuku arba voleliu
Esant poreikiui, pakartoti visą procedūrą.

Apdirbimo sąlygosApdirbimo sąlygos
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +25
°C

■

Apdirbimo nurodymaiApdirbimo nurodymai Priklausomai nuo pagrindo sugeriamųjų savybių, priemonę atskiesti vandeniu ne daugiau
nei 1:1.
Saugoti, kad ant paviršiaus nesusidarytų medžiagos perteklius
Vengti blizgių sluoksnių.
Tokie statybiniai defektai kaip įtrūkimai, sutrūkinėjusios siūlės, negerai atlikti sujungimai
bei kylanti drėgmė turi būti pašalinti prieš pradedant naudoti priemonę.
Šalia esantys elementai ir medžiagos, kurie neturi turėti sąlyčio su produktu, pirmiausia
turi būti tinkamai apsaugoti.

DžiūvimasDžiūvimas
Esant +20 °C ir 65% sant. oro drėgmei, tolesnis apdorojimas galimas po 12 val.
Aukštesnė temperatūra sutrumpina, žemesnė atitinkamai prailgina nurodytą trukmę.

■

NurodymaiNurodymai Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.
Būtina atsižvelgti į galiojančius techninius reglamentus.
Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su
atsakingu darbuotoju.
Visuomet atlikti testus ant bandomojo ploto!

Darbo įrankiai/ valymasDarbo įrankiai/ valymas Teptukas, lubų šepetys, platus teptukas

Darbo įrankius iš karto po naudojimo plauti vandeniu.

Sandėliavimas/Sandėliavimas/
galiojimasgaliojimas

Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti
mažiausiai 12 mėn.

Saugumas/ reglamentaiSaugumas/ reglamentai Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją
ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

Nurodymai utilizavimui Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius.
Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu
su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

LOJ pagal „Decopaint“
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LOJ pagal „Decopaint“
direktyvą (2004/42/EB)

ES-ribinė produkto vertė (Kat. A/h): maks. 30 g/l (2010).
Produkto sudėtyje yra < 30 g/l LOJ.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra
orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemones
taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje,
todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija
apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą.
Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų
ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma
įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet
kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems
atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis.
Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad
gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam
specifiniam panaudojimo būdui, tuomet bet kokia
konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet
kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis
turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti.
Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios
pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujajam šių techninių duomenų
leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių
duomenų leidinį.
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