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Finngard Silicate Primer (alapozó bel- és kültéri homlokzatokra)

Típus Vízhígítású, szervetlen káliumszilikát alapozó, bel- és kültéri homlokzatokra, a
Finngard Szilikát homlokzatfesték felhordását megelőzően.

Alkalmazhatóság Betonra és vakolatra, továbbá korábban meszelt vagy szilikát festékekkel kezelt
felületekre. Szerves festékekkel kezelt falfelületeken történő alkalmazása csak a
korábbi festékréteg teljes eltávolítását követően javasolt.

Felhasználási
javaslat

Bel- és kültéri homlokzatokra.

Műszaki adatok

Fedőképesség 4–6 m2/liter rétegenként. A gyakorlati kiadósság sok tényezőtől függ: textúra,
porozitás, felhordási technológia.

Kanna méretek 3 l és 10 l

Hígító Víz

Felvitel módja Felhordható ecsettel vagy hengerrel.

Fazékidő (+23°C) 23°C hőmérsékleten, 50%-os relatív páratartalom mellett, a Finngard Szilikát
Alapozó 12 óra elteltével lefedhető.

Sűrűség Sűrűség: 1,0 kg/liter

Tárolás Fagytól védendő.
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FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények Minden festendő felület legyen száraz, a levegő hőmérséklete legalább +5°C, a
levegő relatív páratartalma legfeljebb 80%-os.

Felvitel Minden új, kezeletlen, vagy porózus felületet alapozzon Finngard Szilikát Alapozó
és tiszta víz 1:1 arányú elegyével. A szilárd felületeket alapozza Finngard Szilikát
Alapozó és Finngard Szilikát homlokzatfesték 1:2 arányú keverékével.
Figyelem: A szilikátfesték korrozív hatású, ezért óvja a festeni nem kívánt
felületeket, beleértve az üveget, fémrészeket, stb. A festékfoltokat azonnal
távolítsa el vízzel.

Szerszámok tisztítása Használat után az eszközöket azonnal mossa le vízzel.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS
BIZTONSÁGI
BESOROLÁS

R36/38 Szem és bőrizgató hatású S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet S24/25
Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és szembejutást S26 Ha szembe jut bő vízzel
azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni S46 Lenyelése esetén azonnal
orvoshoz kell fordulni, az edényt és a címkét az orvosnak meg kell mutatni A
termékről biztonsági adatlap kérhető a Tikurila Ügyfélszolgálatán. Tel.: +36 40
200 701

KÖRNYEZETVÉDELEM
ÉS HULLADÉK
KEZELÉS

A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell szállítani. Az
üres, száraz dobozok újra feldolgozhatók, vagy ennek hiányában hagyományos
szemétlerakó helyre szállíthatók.

SZÁLLÍTÁS -

-

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a
termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja,
amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi
követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon
történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.
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