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GRUNT DO PARKIETÓW

CHARAKTERYSTYKA

NATUREX –
gruntującym.

PRIMER

jest

wodorozcieńczalnym

akrylowym

lakierem

ZASTOSOWANIE

Niemalowane i szlifowane podłogi z desek i parkiety wykonane z sosny, dębu,
brzozy, jesionu i buku pod warunkiem wykonania warstwy nawierzchniowej z
lakieru NATUREX.
UWAGA! NATUREX – PRIMER nie jest zalecany do pokrywania mahoniu lub
drewna egzotycznego, jeżeli nie został wcześniej przetestowany na małej
powierzchni.

DANE TECHNICZNE
Zawartość substancji stałych
Lotne związki organiczne
(VOC)

ok. 32% obj.
EU VOC wartości graniczne (kat. A/i): 140 g/l 2010.
VOC produktu: max 140 g/l.

Zużycie praktyczne

ok. 8 m2/l (trzy aplikacje packą stalową)
ok. 25 m2/l (jedna aplikacja packą stalową)

Czas schnięcia w temp.
o
23 C/50% wilgotności wzgl.
- pyłosuchość i ponowne
krycie

po ok. 0,5 godz.
Patrz także s. 2

Rozcieńczalnik, zmywacz

Woda. Narzędzia umyć wodą zaraz po skończonej pracy.

Wykończenie

Połysk

Odporność na działanie światła Dobra. Nie żółknie.
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SPOSÓB STOSOWANIA
Wymieszać dokładnie przed użyciem uważając przy tym, aby nie dostały się
wewnątrz pęcherzyki powietrza.
Nie lakierowane powierzchnie i powierzchnie całkowicie zeszlifowane: oszlifować
powierzchnię przy użyciu papieru ściernego nr 100 lub drobniejszego. Wypełnić
wszelkie ubytki mieszaniną lakieru NATUREX-PRIMER i kurzu pozostałego przy
szlifowaniu powierzchni. Powierzchnie po tych czynnościach dokładnie oczyścić i
odkurzyć. Lakier wylać na podłogę i rozprowadzić packą ze stali nierdzewnej
zgodnie z kierunkiem włókien i słojów drewna. Pozostawić do wyschnięcia na 30 60 min i jeśli jest to niezbędne wyrównać powierzchnię papierem ściernym nr 150
lub drobniejszym. Usunąć dokładnie powstały kurz przy pomocy odkurzacza.
Nałożyć dwie pozostałe warstwy lakieru packą stalową pozwalając przeschnąć
kolejnym powłokom przez ok. 20 - 40 min.
Uprzednio lakierowane powierzchnie: zaleca się całkowicie zeszlifować stary
lakier, a następnie postępować jak powyżej. Jeśli stary lakier jest w dobrym stanie
można podłogę bezpośrednio polakierować NATUREX.
Warstwa nawierzchniowa

Gdy podkład schnął przynajmniej przez 1h, można nakładać NATUREX-PRIMER.
Na posadzki nakładać 2 warstwy (packą mohairową lub filcową).

Warunki podczas
nakładania

Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być
o
wyższa niż +10 C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

INFORMACJE
DODATKOWE

NIE MOŻE ZAMARZAĆ.

Informacje zawarte w arkuszu danych opierają się o badania laboratoryjne i doświadczenia praktyczne. Są to wyłącznie dane informacyjne i
zależą np. od koloru i połysku. Nie mając wpływu na stosowanie i warunki nanoszenia możemy brać odpowiedzialność wyłącznie za jakość
wyrobu i gwarantować, że odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy również odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w
wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub niewłaściwego ich użycia.
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