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Produktbeskrivelse
Murtex Hydro Primer er en alkalibestandig grunning med
spesielt god inntrengningsevne på sugende overflater av
betong, puss. Murtex Hydro Primer sikrer optimal vedheft
og jevnere innsuging på etterfølgende behandlinger.
Forbehandling
Underlaget skal være godt rengjort og gjennomtørt. Det
er viktig at underlaget er fast og godt bundet.
Betongslam, formolje og løse sandkorn skal fjernes.
Grunning
Murtex Hydro Primer på føres til underlaget blir mettet
uten at det dannes film, dvs. Murtex Hydro Primer skal
suge inn i underlaget. Hvis dette ikke har skjedd innen 15
min, skal det overflødige tørkes vekk.
Ferdigmaling
Overflaten ferdigmales med 2 strøk av en av Murtex
fasademalinger.
Mal aldri hvis temperaturen på flaten som skal males er
under +5°C eller ved høy relativ luftfuktighet (>80 %).

Teknisk data
Bruksområde: Utendørs
Bindemiddel: Akrylsampolymer
Støvtørr: +23°C 50 % RF: 1 time
Overmalbar: 2 timer
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max + 25°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF
optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk: 8-10 m2/l
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat. A/h) 30 g/l. Inneh. max 10 g/l.

Øvrig
Rør godt om før bruk. Mal ikke i direkte sol eller ved
mulighet for regn eller dugg de nærmeste timene etter
sluttføring av arbeidet.
Helse og miljø
Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres
omgående etter maling. Flytende malingrester og
såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres
til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til
gjenvinning. For ytterligere informasjon - se
sikkerhetsdatabladet.
Se: www.tomtogtort.no
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