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OPIS 
Gotowy do stosowania rozpuszczalnikowy grunt wzmacniaj cy oparty na chlorokauczuku. 
 

ASNO CI PRODUKTU 
Du a zdolno  wzmacniaj ca w celu stabilizacji lu nych drobin – poprawia przyczepno  pow ok 
nawierzchniowych – niezmydlaj cy si  – dobra odporno  na UV - elastyczny.  
 

ZALECANE STOSOWANIE 
Pow oka wzmacniaj ca do porowatych i niemalowanych powierzchni mineralnych. 
 

DANE TECHNICZNE 
Wygl d:                                      b yszcz cy (po ysk 60o: ± 90 %)  
Kolor:                                         szary 

sto  :                                     1,07 – 1,11 g/cm3  
Zawarto  substancji sta ych:     obj to ciowo: 30-34% 
                                                    wagowo:  43-47% 
Zalecana grubo  warstwy:        na mokro: 70 µm (wydajno : 14 m2/l) 
                                                    na sucho: 23 µm (wydajno : 14 m2/l) 
Temperatura zap onu:                 41oC 
Zawarto  VOC:                         max. 599 g/l 
W mieszaninie do stosowania:    max. 599 g/l 
Kategoria:                                   A/h 
Limit UE:                                    750 g/l (2007) / 750 g/l (2010) 
 
CZAS SCHNI CIA            20oC / 50 % R.H. 
Dla dotyku:                            1 godz. 
Dla transportu:                       1 godz. 
Do przemalowania:                24 godz. 
Pe ne utwardzenie:                 24 godz. 
 
WYDAJNO  
Teoretyczna:                           14 m2/l 
Praktyczna:                             10-15 m2/l. Wydajno  praktyczna zale y od wielu czynników, takich jak 
         porowato  pod a i straty materia u w czasie aplikacji 
 
PRZYGOTOWANIE POD A 
Aplikowa  na suche, czyste i odt uszczone pod a. Je li powierzchnia jest ju  pokryta farb  akrylow  NIE 
mo na jej przemalowa  z u yciem Primera 44HS (rozpuszczalniki obecne w Primerze 44HS dzia aj  
niepo danie na farby akrylowe). W takim przypadku nale y zast pi  Primer 44HS podk adem Pegafix. 
  
INSTRUKCJA STOSOWANIA 
Dla zapewnienia jednorodno ci produktów materia y malarskie powinny zosta  dobrze wymieszane przed 
na eniem. 
 
APLIKACJA I ROZCIE CZANIE 

dzel:                             Mog  by  stosowane rózne typy p dzli. Nie rozcie cza . 
 

Wa ek:                             Mog  by  stosowane rózne typy wa ków. Nie rozcie cza . 
 
Natrysk powietrzny:        Nie rozcie cza .   
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Informacje tu zawarte przekazywane s  w dobrej wierze. Poniewa  warunki aplikacji s  poza nasza kontrol , firma MATHYS n.v. 
nie mo e ponosi  jakiejkolwiek odpowiedzialno ci lub obci  finansowych, które mog   wynika  z niew ciwego zastosowania 
tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.                          
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Natrysk bezpowietrzny:   Dyszka: 011-013 / Ci nienie: 150 - 170 bar. Nie rozcie cza . 
 

Mycie:                              Thinner 22 
         
WARUNKI APLIKACJI 
Nak ada  w suchych i dobrze przewietrzanych miejscach. 
 
UWAGI 
- Gotowy do u ycia. Nie rozcie cza . 
- Odwracalny proces malarski. Oznacza to, e pow oka rozpuszcza si  w przenaczonych dla niej 
rozpuszczalnikach. 
 
ZASADY BEZPIECZE STWA 
Zapozna  si  z Kart  Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego oraz informacjami nt. bezpiecze stwa 
wydrukowanymi na pojemniku z produktem.     
 
TRWA  PRODUKTU / WARUNKI PRZECHOWYWANIA 
2 lata od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w zamkni tych pojemnikach w suchych, dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach, bez dost pu promieni s onecznych, w temperaturach od 5o do 35oC. 
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Informacje w Karcie Technicznej podane s  zgodnie z nasz  najlepsz  wiedz  w oparciu o badania laboratoryjne i do wiadczenia 
praktyczne. Poniewa  wyrób nie zawsze stosowany jest pod nasz  kontrol , mo emy gwarantowa  jedynie jako  wyrobu jako 
takiego. W ka dym przypadku nale y przestrzega  przepisów ustawowych i praw osób trzecich. W celu zapewnienia 
najskuteczniejszego wykorzystania naszych produktów zawsze gotowi jeste my pomaga  naszym klientom w rozwi zywaniu 
szczegó owych problemów zwi zanych z ich stosowaniem. 
Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. 


