
Primer H Primer H 
- Imprägniergrund -- Imprägniergrund -
Penetrace s hydrofobním účinkem

DostupnostDostupnost
Počet kusů na paletě 84 24

BaleníBalení 5 l5 l 30 l30 l

Typ balení plechový obal plechový obal

Kód obalu 05 30

Číslo výrobkuČíslo výrobku

0642 ◼ ◼

SpotřebaSpotřeba Cca 0,2 - 0,4 l/m² dle podkladu
Přesnou spotřebu nutno zjistit na zkušební ploše.

Oblasti použitíOblasti použití Minerální stavební materiály, pod Color LA, Color PA a jiné povlakové systémy vázané
umělými pryskyřicemi

■

Vlastnosti výrobkuVlastnosti výrobku Vyrovnává savost■
UV stabilní■
Alkalivzdornost■
Obsahuje rozpouštědla■
Proniká do hloubky■

Údaje o výrobkuÚdaje o výrobku Při dodáníPři dodání
Ředidlo Bezvodý alkohol (nemísitelné s vodou)

Hustota (20 °C) Cca 0,8 g/cm³

Bod vzplanutí Cca 22 °C

Vzhled Bezbarvá kapalina

■

V plně zreagovaném stavuV plně zreagovaném stavu
Odolnost vůči UV záření velmi dobrá

Odolný proti alkáliím Do pH 14 odolný

Odolnost povětrnosti velmi dobrá

■

Technický listTechnický list
Číslo výrobku 0642
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Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Systémové produktySystémové produkty Siliconharzfarbe LA Siliconharzfarbe LA (6400)(6400)

Color PA Color PA (6500)(6500)

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

Elastoflex-Fassadenfarbe Elastoflex-Fassadenfarbe (2976)(2976)

Přípravné prácePřípravné práce Požadavky na podkladPožadavky na podklad
Nosný, suchý, čistý a bez trhlin.

■

ZpracováníZpracování

Před použitím protřepejte.
Materiál naneste rovnoměrně štětcem, válečkem nebo stříkáním.
Nenechávat přebytek materiálu na povrchu.

Podmínky při zpracováníPodmínky při zpracování
Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C až max. +25 °C

■

Upozornění přiUpozornění při
zpracovánízpracování

SchnutíSchnutí
Při +20 °C a65% rel. vlhkosti vzduchu přepracovatelný po 24 h
Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

■

UpozorněníUpozornění Je potřeba dodržovat stávající technické předpisy.
Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.
Vždy provádějte vzorové plochy!

Nářadí / čištěníNářadí / čištění Štětec, váleček, hranatá malířská štětka, vhodné stříkací zařízení

Po práci a před delší přestávkou nástroje očistit ředidlem V 101.

Remmers nářadíRemmers nářadí
Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)(4666)

Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)(4665)

Teleskopstiel Teleskopstiel (4391)(4391)

Farbrolle FC Farbrolle FC (4913)(4913)

Rollerbügel Rollerbügel (4449)(4449)

Heizkörperpinsel Heizkörperpinsel (4541)(4541)

Skladování / trvanlivostSkladování / trvanlivost V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost
min. 12 měsíců.

Bezpečnostní údajeBezpečnostní údaje Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a
ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Osobní ochranné
pomůcky

Při stříkání použijte respirátor s kombifiltrem min. třídy A/P2 a ochranné brýle. Používejte
vhodné ochranné rukavice a oděvy.

Upozornění na likvidaci
odpadů

Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními
předpisy.

Technický listTechnický list
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http://qr.remmers.com/p/6415
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http://qr.remmers.com/p/4391
http://qr.remmers.com/p/4913
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Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data
byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako
orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná.
Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny
a popisují naše produkty a informují o jejich použití
a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na
základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných
pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb
nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální
případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést
zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou
vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně
určenému účelu, je technické poradenství v oblasti
použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle
nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak
platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje
poslední vydání Technického listu.
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