
Obchodní název BODY PLAST PRIMER
Charakteristika Penetrační nátěr na bázi styrenoakrylátových pryskyřic. Díky svým speciálním

vlastnostem zpevňuje povrch (vyplňuje trhliny). Má výbornou stálost
v alkalickém prostření, a proto je nejvhodnější pro aminocement, cement,
čistý beton atd., jako i pro silně znečištěné prostředí (atmosférické a
průmyslové).

Obch. reference pro
objednávku

1705000013 – bílý  3L plechovka / 1 ks
1705000020 – bílý  10L plechovka / 1 ks

Použití Slouží k nátěru pórovitých povrchů jako jsou staré a nové omítky. Vhodný
penetrační nátěr pod fasádní barvy BODY PLAST a interiérovou barvu
BODY PLAST INTERIÉR. Povrchy musí být zbaveny nečistot jako jsou olej
a prach a pak je aplikována vrstva základu. Po zaschnutí je aplikována barva.
Neměla by být aplikována, pokud je teplota okolí pod +5°C.

Vydatnost 12 – 18 m2/kg v závislosti na substrátu

Skladovatelnost 24 měsíců při teplotě 10 – 24°C

Ředidlo Voda, až do poměru 1:3

Tužidlo ------

Schnutí / 20°C 1 – 2 hodiny

Způsob aplikace Štětcem, stříkací pistolí nebo válečkem.

Likvidace odpadu Spalovna nebo schválená skládka.

Příklad nátěrového postupu
A) Příprava podkladu

B) Aplikace výrobku

C) Následná operace

Všechny nátěrové vrstvy a potřebné přípravné práce musí být navrženy až po
důkladném posouzení objektu, tzn., že použitá technologie musí odpovídat
stavu a požadavkům natíraného povrchu. Zkontrolujte soudržnost podkladu a
důkladně jej očistěte. Nesoudržné části odstraňte. Podklad odborně vyspravte.
Nové plochy nebo plochy, na které byl aplikován vápenný nátěr, nebo jiná
vodou ředitelná barva, nazákladujte jedním nátěrem BODY PLAST
PRIMEREM zředěným až do 300% vodou.
Všechny použité nástroje očistit množstvím vody.

Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S37 Používejte vhodné ochranné rukavice

První pomoc S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím
vody. S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc a ukažte tento obal nebo označení.


