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FINNGARD NANOPRIMER

FINNGARD NANOPRIMER
Rodzaj

Elewacyjna, akrylowa farba gruntująca.

Opis

Wodorozcieńczalna, dyspersyjna farba gruntująca z systemem Nano Priming
Technology. Zastosowanie tego wyjątkowego rozwiązania polega na użyciu
dwóch dyspersji o różnych rozmiarach cząsteczek, jednej o rozmiarach
nanometrycznych. Dzięki temu farba gruntująca doskonalepenetruje,
wypełnia i zakotwicza się w porach podłoża. Wzmacnia jego strukturę,
ogranicza i wyrównuje chłonność, scala kolorystycznie, poprawia przyczepność
farby elewacyjnej i izolujepowłokę nawierzchniową od wpływu czynników z
podłoża. FINNGARD NANOPRIMER w poważnym stopniu ogranicza zużycie
farby elewacyjnej.

Przykłady
zastosowania

Gruntowanie elewacji budynków. Produkt przeznaczony do stosowania na
tradycyjnych wyprawach wapienno-cementowych i cementowych,
cienkowarstwowych tynkach mineralno-polimerowych i akrylowych oraz
podłożach betonowych. Grunt może służyć do renowacji powłok dyspersyjnych.

DANE
TECHNICZNE
Kolory

Biały (postać handlowa) oraz kolory zbliżone do odcieni farb elwacyjnych marki
Tikkurila z wzornika „Tikkurila FACADE”. Z uwagi na specyfikę produktu kolor gruntu
może odbiegać od przedstawionego w palecie barw. Zaleca się wykonanie
odpowiedniej próby kolorystycznej na powierzchni 1-2 m2.

Wydajność

6-8 m²/l przy jednokrotnym gruntowaniu, w zależności chłonności i struktury
podłoża, metody aplikacji oraz użytego narzędzia malarskiego. Wykonać próbę w celu
określenia wydajności dla danego podłoża.
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FINNGARD NANOPRIMER
INSTRUKCJE STOSOWANIA
Nakładanie

Podłoże przeznaczone do gruntowania musi być nośne, suche i czyste. Produkt
nadaje się do stosowania w postaci handlowej i przed użyciem wymaga jedynie
dokładnego wymieszania.
Nanosić jednokrotnie za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Pracować
unikając powstania śladów od użytego narzędzia malarskiego.
Przerwy technologiczne zaplanować na krawędziach ścian i w narożnikach budynków.
Nie nanosić FINNGARD NANOPRIMER na powłoki wapienne i klejowe.Farbę
elewacyjną nakładać nie wcześniej niż po 16 godzinach od gruntowania.

Limity emisji LZO
(EU VOC 2004/42/
EC)

Kat. A/h. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. - 30 g/l. Produkt zawiera poniżej
30 g/l LZO.

BEZPIECZEŃSTWO
Chronić przed dziećmi. Należy zachować ostrożność, unikać dłuższego kontaktu ze
skórą i wdychania mgiełki preparatu podczas aplikacji. Karta charakterystyki
produktu dostępna na życzenie Klienta.
OCHRONA
ŚRODOWISKA I
USUWANIE
ODPADÓW

Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć w celu usunięcia możliwie
największej ilości farby. Resztki płynnego produktu należy przekazać firmom
specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste
opakowania należy oddać do odzysku lub unieszkodliwienia.

TRANSPORT

-
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