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PRIMER 6000 
TEHNISKO DATU LAPA

Version: 2015-10-23
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
Uz dispersijas bāzes bez šķīdinātājiem izgatavota grunts paredzēta apstrādei telpās pirms Bostik grīdas špakteles vai Bostik montāžas
 masas uzklāšanas. Primer 6000 grunti izmanto, lai samazinātu pamatnes uzsūkšanas spēju, uzlabotu adhēziju, putekļu sasaistīšanu
 un poru aizblīvēšanu. Primer 6000 grunti var arī sajaukt ar špakteli, lai palielinātu špakteles elastīgumu.

LIETOŠANAS SFĒRA
Visiem pamatnes veidiem, kur var klāt Bostik grīdas špakteli vai montāžas masu.

DARBA NORĀDĪJUMI
Pamatnei jābūt tīrai no putekļiem, netīrumiem, eļļas, taukiem, vaska u.c. Uzslāņojums jānoslīpē vai jānofrēzē. Primer 6000 grunti uz
 normāli uzsūcošas virsmas uzklāj vienu reizi, maisot ar ūdeni attiecībā 1:3 (grunts:ūdens). Spēcīgi uzsūcošām virsmām grunti
 ieteicams uzklāt divas reizes. Uz grīdas reģipša un kokšķiedru plāksnēm grunti uzklāj atšķaidītu ar ūdeni 5:1 (grunts:ūdens). Uz
 koka, klinkera, akmens un tamlīdzīgām pamatnēm grunti uzklāj koncentrētu. Cietām, gludām virsmām ieteicama apstrāde ar
 špakteļa pulvera un Primer 6000 grunts suspensiju. Grunti iestrādā pamatnē ar suku. Izvairieties no peļķu veidošanās. Gruntij jāžūst
 maksimāli 24 stundas, pirms veikt izlīdzināšanu un špaktelēšanu.

DROŠĪBA
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem izstrādājuma saturs nav klasificēts kā bīstams veselībai vai ugunsbīstams. Papildu informāciju
 skatiet izstrādājuma informācijas lapā.

TEHNISKIE DATI

Materiāla tips Polimēru dispersija

Šķīdinātājs: Ūdens

Krāsa Balta

Blīvums 1,04 kg/l

Žūšanas laiks 30-60 minūtes atkarībā no pamatnes uzsūkšanas spējas, temperatūras un mitruma

Instrumentu
 tīrīšana Nekavējoties ar ūdeni

Atkritumu
 apstrāde

Apstrādā kā rūpnieciskos atkritumus Ja ir lielāks daudzums vai tiek izmesti neiztukšoti iepakojumi, sazinieties ar
 savu atkritumu apsaimniekotāju. Iztukšoti iepakojumi ir pārstrādājami.

Patēriņš 1 litrs uz 10-14 m² maisījuma attiecībā 1:3 atkarībā no pamatnes uzsūkšanas spējas

Iepakojums 1 litra pudele, 5 un 15 litru spainis

Atšķaidīšana Skatīt darba aprakstu

Glabāšana 12 mēneši neatvērtā iepakojumā apm. +20°C temperatūrā. Sargāt no sasalšanas

Uzklāšanas
 instrumenti: ota vai slota

Uzklāšanas
 temperatūra: No +6°C un vairāk

Patēriņa tabula 

 

SAZINIETIES AR MUMS
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info.se@bostik.com

Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09
 Helsingborg Tlf: +46 (0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50
 21, www.bostik.se

Atruna: Tehnisko datu apraksti, rekomendācijas un
 instrukcijas ir balstītas uz dažādiem testiem un uz mūsu
 iepriekšējo pieredzi. Šis ir palīgs pircējam, lai atrastu
 piemērotāko darba metodi un sasniegtu iespējami labāko
 rezultātu. Kad patērētāja darba aps
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