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Opis produktu
Nordsjö Master Wood Primer Indoor jest wyjątkowo
dobrze kryjącą, wodorozcieńczalną i szybkoschnącą farbą
podkładową używaną we wnętrzach do malowania
drewna i ścian. Dzięki doskonałej przyczepności może być
stosowany do malowania trudnych podłoży, takich jak
laminaty, płytki ceramiczne, twarde PCV, lakierowane
drewno itp.
* Zapewnia dobrą przyczepność
* Dobre krycie
* Łatwa aplikacja
 
Stosowanie
Nordsjö Master Wood Primer Indoor umożliwia płynne
malowanie i dobre pokrywanie. Błyszczące, twarde
powierzchnie należy zeszlifować w celu zmatowienia. Na
powierzchniach silnie wchłaniających farbę Nordsjö
Master Wood Primer Indoor należy rozcieńczyć 10%
wody. W celu uzyskania najlepszego rezultatu farba
Nordsjö Master Wood Primer Indoor powinna schnąć
przez noc zanim zostanie pomalowana następną
warstwą. Nie należy malować w temperaturze poniżej +5
ºC. 
 
Zdrowie i środowisko
Warstwa farby może wydzielać niebezpieczne pyły i/lub
opary podczas szlifowania lub obróbki za pomocą
opalarki. Należy pracować w dobrze wywietrzonych
pomieszczeniach. Trzeba stosować odpowiednie środki
ochrony indywidualnej (ochrona dróg oddechowych) w
przypadku niedostatecznej wentylacji. 

Dane techniczne:
 
 
Czas schnięcia 23°C 50% RF: zupełnie
sucha po 2 godzinie, Druga warstwa po
16 godzinach
Temp. powietrza/obiektu: min. +5°C
Wilgotność RF: 40-80% RF (65% RF
optymalnie)
Rozcieńczanie: woda
Narzędzia: pędzel, wałek, pistolet do
malowania natryskowego
Wydajność: 5-8 m 2/l
Opakowanie: 2,5 litrów
Podkłady: BW i BC
Czyszczenie: woda z mydłem
Przechowywanie: w temp. powyżej zera
VOC: (kat.A/d) 130g/l Zawiera maks.
90g/l
Niniejsza deklaracja dotyczy koloru białego.
W przypadku innych
kolorów wartości mogą być inne.
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