
 

Primalex Primer  – Дълбоко проникващ грунд  

 

Осигурява равномерна абсорбция на боята за вътрешни и външни 
помещения.Може да се нанася с мече. 

За външно и вътрешно нанасяне:  Съотношение грунд : вода -1:5 

Обхват на приложение: На закрито върху тухли Rigips и Ytong, допълнително като 
грунд за фасадни и стенни покрития, както и на други външни и вътрешни бетонни 
повърхности, нови азбестови плочи 

Изключителни свойства: HÉRA FALFIX Dispersion Basic Primer може да се използва 
за намаляване на абсорбцията на вътрешни и външни повърхности. Грундът има 
силно хигроскопично свойство, като по този начин може да компенсира 
хигроскопичната способност на прахообразните, минералните и други повърхности. 

Покриващ капацитет              Външни повърхности: около 15 кв.м./л., в зависимост от 
абсорбционния капацитет на повърхностите. 

                                                       Вътрешни повърхности:около 37 кв.м./л, в зависимост 
от абсорбционния капацитет на повърхностите  

Разреждане                                До  1:5 с вода ,ако е необходимо        

Време на съхнене,23°C 2 часа  

Подготовка на повърхността Повърхността, която трябва да се грундира, трябва да 
е достатъчно здрава, суха и без прах.Ако има 
неравности трябва да се отстранят механично. 

Нанасяне Интензивно търкане в порите с мече или зидарийска 
четка.  

Използване На открито, този продукт трябва да се използва върху 
повърхности с температура над  5 ° C. Не се 
препоръчва използването му при дъждовно време или 
слънчево греене. Грунда се нанася с четка , за да се 
импрегнира напълно носещата повърхност. Стенната 
повърхност с отлична абсорбционна способност 
трябва да се третира с основния грунд HERA FALFIX 
Dispersion Basic без никакво разреждане. Грундът 
трябва да се абсорбира напълно в порите на 
повърхността, но без да се образува лъскъв  слой, 
защото това може да е признак на предозиране. 



 На закрито,нанасянето на грунда намалява капацитета 
на абсорбиране на латекса и създава гладка 
повърхност .Препоръчва се преди нанасяне на ярки и 
интензивни цветове за  получаване на отлично 
изглеждаща  повърхност.  

Почистване на 

инструментите                          Почистват се директно след употреба с вода 
Изсъхналата вече боя може да се почисти със силен 
разтворител .  

Важна информация Продуктът може да се разреди с вода до съотношение 
1: 5. Степента на разреждане трябва да се адаптира 
към абсорбационния капацитет на повърхността на 
носителя и подложката се изпитва чрез т.нар. "Тест за 
вода". За тази цел водата трябва да се пръска върху 
обработваната повърхност и да се наблюдава 
скоростта на абсорбиране. Подготовката е добра, ако 
водата се абсорбира бавно, но напълно. 

                                                      Водата, която се абсорбира мигновено след 
напръскването, е знак за недостатъчно грундиране. 
Лъскъв  слой означава  недостатъчно разреждане или 
прекомерно грунд, съответно.  

   

Не  поемаме отговорност за дефектите в боядисването в резултат на липса на опит 
или друго приложение, различно от препоръчаното. 

Срок на годност: до определеното време специфицирано на опаковката  (ден / месец / 
година) (температура на съхранение 5-25 ° C, оригинална опаковка).  
 

Състав    Вода, дисперсионно свързващо вещество, Спомагателни вещества.Гранична стойност                

                 по ЕС за този  продукт  (A/h): 30 g / l (2010 г.)Този продукт съдържа до 30 g / l   ЛОС                             

Безопасност 

P101 За медицински съвети запазете опаковката или етикета на продукта. 

P102 Да се пази от деца. 

Продуктът съдържа смес от 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-1 [EC No. 247-500-7] и 2-метил-2Н-
изотиазол- -6] (3: 1). Може да доведе до алергични реакции. При поискване можем да предоставим 
информационен лист за безопасност.  

 



 

 


