TECHNICKÝ LIST
IBT Deutschland GmbH
Jahnstrasse 11
D-88255 Baienfurt
www.ibtgmbh.com

číslo výrobku: 20020
Tel.: +49 (0) 751 56 99 88
40 Fax: +49 (0) 751 56 99 88
42 Mail: info@ibtgmbh.com

Popis produktu:

Čistenie nástrojov:

primolux P20 je penetračný náter s vynikajúcim penetračným
efektom a vysokou výdatnosťou. Zaisťuje rovnomernú
redukovanú vsiakavú schopnosť podkladu, neobsahuje
rozpúšťadlá a je ideálny na ďalšie spracovanie s náterom
vitral V50 a apollo A100 (interiér a exteriér).

Pracovné nástroje ihneď po použití dôkladne opláchnuť
teplou vodou.

Zloženie:
Základ výrobku tvorí špeciálna disperzia, voda, aditíva a
konzervačný prostriedok.

Vhodné podklady:

Skladovanie:
Skladovať v chlade, ale nie v mraze. V originál uzavretých
nádobách skladovateľný minimálne 12 mesiacov.

Bezpečnostné údaje:
Všetky relevantné bezpečnostné údaje sú uvedené v karte
bezpečnostných údajov.

Zriedený vodou spevňuje primolux P20 prieskovité, pórovité
a silne vsiakavé minerálne podklady ako napr. omietka,
(tehly) múry, ľahko zvetrané farebné disperzné nátery a
omietky zo syntetickej živice.

Záruka kvality:

Príprava podkladu:

Bezpečnostné opatrenia:

Podklady musia byť čisté, suché a zbavené mastnoty. Z
podkladu je potrebné odstrániť nenosné časti, prípadne
olejové nátery a kriedové farby. U existujúcich náterov je

Uvedené technické informácie zodpovedajú aktuálnemu
stavu techniky. Okrem toho si vyhradzujeme pri ďalšom
vývoji a vylepšovaní produktu právo na zmenu technických
údajov .

potrebné skontrolovať ich nosnosť. primolux P20 môže byť
riedený vodou v pomere 1:3 (1 diel vody a 3 diely
penetračného náteru).

Produkty sú vyrábané v najmodernejších výrobných
zariadeniach a ich kvalita je kontrolovaná v najnovších
laboratóriach na kontrolu kvality.

Spracovanie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevylievajte do kanalizácií.
Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a oblečením. Pri práci
nejedzte a nepite.

Pred použitím vždy dôkladne premiešať.

Upozornenie:

primolux P20 je pripravený k okamžitému použitiu a nanáša

Uvedené technické informácie zodpovedajú
stavu techniky. Okrem toho si vyhradzujeme
vývoji a vylepšovaní produktu právo na zmenu
údajov. Vydaním nového technického listu
uvedené technické informácie neplatnými.
prehlásenia vyžadujú písomnú formu.

sa so štetcom, valcom alebo hranatou maliarskou štetkou. Na
silno vsiakavé podklady je potrebné naniesť dva nátery.
Penetračný náter nie je možné kombinovať s inými
výrobkami. Počas spracovania a schnutia je potrebné
zabezpečiť dostatočné vetranie. Dbať na to, aby penetračný
náter nebol spracovávaný pri teplote menej ako +5oC. V
priebehu 4-5 hodín je náter suchý.

Spotreba:
1 liter nezriedeného
m² (jeden náter).
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Výhradný dovozca pre SR a ČR :
MITAR- BA s.r.o, Cabanova 13/C, 841 02 Bratislava, tel.: 02/ 64 288 747, www.mitar-ba.sk, info@mitar-ba.sk
Vzorková predajňa: Trhová 30, 841 02 Bratislava, tel.: 0948 276 729, info@mitar-ba.sk
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