Produktdatablad

Smart Prime

Produktbeskrivning

Teknisk data

SMART PRIME är en revolution inom vattenburen teknologi efter år av forskning för att
utveckla alkyd/oljebaserade egenskaper i en allsidig, vattenburen akrylatgrundfärg för
alla ytor både inom‐ och utomhus. Vid professionella och kommersiella applikationer
kombinerar denna vattenburna grundfärg mycket god täckkraft med snabb torktid,
enastådende stryk‐ och utflytningsegenskaper med exceptionell vidhäftning på blanka
ytor. Mögel‐ och algresistent samt rostskyddande.

Glansvärde
Kulör
Lukt
Brandfarlig
Viskositet

5.0 vid 85°
Vit
Svag
Nej
Lättflyktig

VOC‐halt
Kategori
EU‐gränsvärde

30 g/l
A/g
30 g/l (2010)

Torktider

vid 24°C & 50 % relativ luftfuktighet

Dammtorr
Övermålningsbar
Försegling av fläckar
Full vidhäftning

30 minuter
1 timma
2 timmar/ Tanniner 24 Timmar
7 dagar

Täckning

Teoretisk täckförmåga 10‐12 m2 per liter.
Praktisk täckförmåga beror på flera faktorer som underlagets porositet och råhet och
materialsvinn vid applicering.
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Smart Prime
Användningsområde
Grundmålning

Försegling

Hög täckkraft

Används på obehandlade eller målade ytor inklusive trä, gipsskivor, gips, betong
och puts, aluminium, stål, galvaniserad metall, vinyl och PVC. Extremt bra
vidhäftning på icke porösa, blanka ytor, emaljfärg och lack, panel, laminat samt
glaserat kakel ‐ mattslipning behövs ej.
Patentskyddad sammansättning av bindemedel som tränger in djupt, för att
försegla porösa ytor och ge en jämn och fin yta så att täckfärgen får en bättre
täckförmåga och enhetlig glans. Binder även lätt kritade ytor.
Täcker effektivt de flesta typer av fläckar inklusive vattenfläckar, rök, fettfläckar,
handavtryck, nikotin, krita, graffiti och rostfläckar. Roller eller färgspruta är
effektivt att använda på svåra fläckar. Vid sprutmålning gå efter med roller.
ÖVERAPPLICERA INTE! Fläcken kan bli synlig i grundfärgen ‐ vilket är normalt.
Fläcken låses fast i grundfärgen och kommer inte blöda in i täckfärgen. Avsluta med
en täckfärg av god kvalitet. Ljusa vita ytor kan behöva 2 strykningar för full täckning
över förseglad fläck. Tillåt 2 timmar torktid för grundmålade fläckar inomhus och
över natten för obehandlat furu och cederträ utomhus. Vissa applikationer kan
behöva en andra strykning. För att försegla svåra rök‐ och vattenfläckar samt
tillhörande lukter, använd Zinsser B‐I‐N Kvist & Isoleringsgrundfärg.

Ytförberedelse

Ytan skall vara ren, torr och fri från damm, fett, olja, vax, mögel, tapetklister eller
annat som kan påverka vidhäftningen negativt. Vid osäkerhet, rengör ytan med
lämpligt rengöringsmedel eller lösningsmedel (ej lacknafta). Ta bort beläggningar
och löst sittande färg.

Applicering

Skaka eller rör om innan användning. Applicera med pensel, roller eller spruta (följ
spruttillverkarens anvisningar). Om förtunning är nödvändigt tillsätt inte mer än 8%
vatten. Applicera mellan 10°C och 32°C med en relativ luftfuktighet mindre än 85%

Brytning

SMART PRIME kan brytas med upp till 16 ml universell brytfärg per liter.
Färgbrytning mot samma kulör som täckfärgen hjälper till att täcka slutfärgen
bättre.
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Smart Prime
Spraya

Luftlöst system: använd ett munstycke på 0,43 mm (0,017”) vid 138‐173 bars tryck.
Konventionellt system: spraya med 3,4‐6,2 bars tryck.

Lagring

Lagras stående och väl förslutet i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme mellan
5 och 35°C. Förvaras inte i direkt solljus.

Rengöring

Gör rent verktyg med varmt vatten och tvål direkt efter användning. Ta bort så
mycket av produkten som möjligt från penslar och verktyg innan tvättning.
Flytande rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda förpackningar lämnas till
förpackningsåtervinningsstationer.

Viktigt

Applicera enligt riktlinjerna angivna på förpackningen annars kommer produktens
egenskaper inte bli optimala.
Testa alltid på en provyta innan applicering för att kontrollera önskat resultat.
Skall inte användas till golv eller trädäck eller till ytor som är under vatten eller
utsatta för vatten under långa tider.

Storlekar

SMART PRIME finns i 1 liters och 3.8 liters förpackning.

Artikel nr

Storlek
1 liter
3.8 liter

Artikel nr
881012
881013

Antal i förpackning
6
2

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt
står utom vår kontroll frånsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan
föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.
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