
 
 PRIMALEX 

                      
PRIMALEX 
-фасадна 

боя 

 
100% акрилна боя за външна употреба. Гарантира дълготрайна защита и 
издръжливост при сурови условия на околната среда. Тя предотвратява 
проникването на вода.Характеризира се с висока влаго непроницаемост.  
След пълното изсъхване е устойчива на замръзване.  
Предназначена е  за боядисване и защита на всякакви видове външни 
минерални повърхности и мазилки, които са предварително третирани по 
подходящ начин. 
Има отлична устойчивост на износване – 10 000 цикъла . 
 
ЦЕЛ НА ПОЛЗВАНЕ 
 
За защита и декорация на външни повърхности подложени на 
неблагоприятни атмосферни условия. 
 
За пребоядисване на стари боядисани  
повърхности.  
 
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
- По-голяма защита срещу влага 
- Разтворител Вода 
- Пропуска водните пари 
- Лесен за нанасяне 
- Висока степен на белота 
- Нюанси и блясък 
- White и много нюанси в системата за тониране PPG CMS 2010 / Absolu. 
- Matt  
- Специфично 

тегло:Приблизи
телно 1,43 гр / л 

- Сухо на допир: приблизително 1 час. 
-Следващо покритие  след: около 6 часа 
- Точка на запалване: не 
- Опазване: 24 месеца на сухо и  хладно място, 
далеч от измръзване в оригиналната опаковка, 
ако е затворена. 
- Вода отблъскване фактор : W = 0,06-0,18kgr / (m² · h½) 
- Коефициент на hydratmodiaperatotitas :: Sd H2O = 0,04-0,14 
-  
Техническите характеристики са определени при 23 ° С и 50% относителна 



влажност 
 Нанасяне:Теоретичен разход 8-10 m2 / л 
 
Практическото изпълнение 
 
Изпълнението на практика зависи от различни фактори, като текстура, 
позицията и формата на повърхността, метод на прилагане, опитът от 
прилагането на продукта, както и атмосферните условия 
Условия на 
нанасяне  
За изграждането на филма (втвърдяване) трябва да се спазват следните 
условия: Температурата на околната среда по време на прилагане и сушене 
трябва да бъде най- малко 5 ° С и максималната относителна влажност 85%. 
Температурата на повърхността трябва да е поне 3 ° C над точката на 
оросяване 

 
Повърхността трябва да бъде напълно суха и стабилна, съдържанието на 
влага до 4%. Прилагайки боята в не напълно стабилна и суха повърхност може 
да доведе до промяна на цвета на покритието (или наличие на  вар) като в най 
лошият случай разлагане на сухата повърхност.  

 

Нова повърхност 
 
- се почиства повърхността чрез премахване на всички мръсотии .  
За Старателно стабилизиране на повърхонстта се нанася Primalex Primer- 
грунд с правилното разреждане. 
За финализирането нанесете два слоя Primalex Facade. Първият слой 
се разрежда  до 10%, втория  без разреждане. 

 
Забележкa 
За старе покрития, които са в лошо състояние,  силикатна боя или варови 
остатъци се нанася Primalex Primer – грунд ,след което два слоя Primalex 
Facade. 
 
Инструменти 
 
Мече / Четка /пистолет безвъздушно: Разреждане: 0 до10% (окончателен 
слой без разреждане) 
 
Почистете инструментите с вода веднага след 
употреба  
 

ЗАЩИТНИ МЕРКИ: За допълнителна информация, консултирайте се с 
Информационния лист за безопасност 
 
За ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:  PPGHellas SA, Tatoi 45, PC 13677 Acharnes. 
Тел 210/4110222, 210/4224403 Факс, електронна поща: Sigma.Greece@PPG.com, 
Website: www.ppg.com 


