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Murtex
Hydro Primer

 
 
 
Produktbeskrivning
Murtex Hydro Primer är en alkalibeständig grund med
utomordentlig inträngning på sugande ytor på betong, puts.
Murtex Hydro Primer säkrar en optimal vidhäftning och jämnare
insugning på efterföljande behandlingar.
 
Förbehandling
Underlaget skall vara väl rengjort och genomtorrt. Det är viktigt
att underlaget är väl bundet och fast. Betongslam, formoljor och
lösa sandkorn skall avlägsnas.
 
Grundmålning
Murtex Hydro Primer appliceras till underlaget blir mättat utan att
bilda film. Dvs Murtex Hydro Primer skall suga in i underlaget. Har
inte detta skett efter max 15 min skall överflödet torkas bort.
 
Färdigmålning
Ytan färdigmålas med någon av Murtex Täckfärger   
2 gånger undantag Murtex Silikatfärg.
Förvaras frostfritt!

Teknisk data
Användningsområde: Utomhus
Bindemedel: Akrylsampolymer
Torktid 23°C 50% RF: 1 timmar
Övermålningsbar 23°C 50% RF: 2 timmar
Färgåtgång:8-10m2/lit
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning:Vatten
Verktyg:Pensel,Roller, Spruta
VOC (kat.A/h)30g/l Innehåller Max 10g/l
Hälsa o Miljö
Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från
verktyget innan rengöring. Använda verktyg
rengöres omgående efter målning. Flytande
färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i
avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även
information på Säkerhetsdatabladet.
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