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DESCRIERE

PRIMACRIL W este   un grund pentru consolidare, pe bază de rășină acrilică specială în emulsie apoasă. 

Acesta se distinge prin următoarele caracteristici: o buna penetrare a suportului, rezistenta la substantele alcalinet, emisii reduse 

de V.O.C. lipsit de etichetă CEE. Cu două aplicari succesive de PRIMACRIL W veți obține o reducere puternică a igrasiei.Este indi-

cat, in mod special pentru a fi utilizat cu adezivi pe bază de apă și de vinil acrilic în instalarea de pardoseli din lemn și ceramică 

pe ciment, anhidrit, piatra etc.  De asemenea,este utilizabil si pentru suporturi radiante.

DATE TEHNICE

Aspectul: ..................................................................................... opalescent, lichid incolor. 

Tipul de produs: ....................................................................... microemulsie acrilic. 

Diluare: ........................................................................................ este gata de utilizare (eventual cu apă până la 10% max). 

Temperatura minima de aplicare: ..................................... la  +12 ° C 

Greutate specifică: .................................................................. 1.15 kg / l 

Pot Life:  ....................................................................................... > 2 ore la 25 ° C 

Accesibilitate după aplicare: ................................................ 3/6 ore la  25 ° C 

Timpul de așteptare pentru reaplicare: ........................... 6/8 ore la 25 ° C.

INDICAȚII

1. Înainte de instalare, aclimatizati toate  elementele din lemn și celelalte produse necesare pentru instalare (adezivi, grunduri, 

lacuri), la o temperatură între +15 ° C și 35 ° C. 

2. Asigurați-vă că suprafata de lucru are o valoare de umiditate relativă <70%. 

3. Nu folositi produsul intr-un ambient excesiv de umed. 

4. Nu utilizați adezivi higroreactivi. 

5. Aerisiți zona în timpul aplicării produsului. 

 

For any questions covering any changes in operations, contact your technical service.

PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafețele de tratat trebuie să fie lipsite de praf, mucegaiuri sau alte materiale străine. 

PRIMACRIL W
CONSOLIDANT ACRILIC APOS

PENTRU SUPORTURI ABSORBANTE

PREGATIREA PRODUSLUI 

Produsul standard, așa cum  este in ambaasul sau, este gata pentru a fi utilizat.

APLICARE

 Tratament antipraf: pentru a obține o suprafață compactă, îmbunătățind astfel  performanțele mecanice ale parchetului  ce 

va fi instalat pe sapa de ciment. Aplicați un strat de produs cât mai uniform (rola sau pensula), lasandu-l sa se intareasca pentru 

cel puțin 24 de ore într-un mod natural. 

RANDAMENTUL MEDIU D E APLICARE CU ROLLER 

Aproximativ 100-200 g / m² la prima mână ( ca si tratament antipraf și pentru consolidarea suprafatelor de lucru)
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DEPOZITARE

Produsul isi păstrează garanția sa în ambalajul original (nemodificat) în condiții standard (15-35 C și 35-70% RH) pentru o perioadă 

de 12 luni. Este important să păstrați produsul într-un loc uscat și ventilat, departe de căldură și de lumina directă a soarelui. 

AMBALARE

Canistra de 10 lt.

ATENTIE

Informațiile conținute în această fișă tehnică se bazează pe cele mai bune cunoștințe și pregătirea noastră. 

Cu toate acestea, acest lucru nu poate fi interpretat ca un angajament de garanție, din moment ce mijloacele, locul de 

muncă și condițiile de aplicare nu sunt sub controlul nostru. Deci, nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru utilizarea 

necorespunzătoare a produsului, mai ales ca sfaturile date în această scheda sunt orientative. În cazul în care există suspiciuni 

întemeiate cu privire la aplicarea produsului nostru,este recomandat a se efectua un test preliminar. 

Compania Viscol isi rezervă dreptul de a modifica sau actualiza această pagină fără preaviz. 

Utilizatorii produsului sunt rugați să verifice că dețin cea mai recentă actualizare.

ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS VA RUGAM SA CONSULTATI INTOTDEAUNA SCHEDELE DE SECURITATE.
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