PINTURAS JUNO
Tehnisko datu lapa

MULTISUPPORT WHITE PRIMER

KODS:27027

APRAKSTS
Ātri žūstošs gruntēšanas sastāvs ar pretkorozijas īpašībām, piemērots visu veidu pamatnēm.

IZMANTOŠANA: IEKŠDARBI - ĀRDARBI
Piemērots melnajiem metāliem, tēraudam, cinkotām virsmām, kokam (tikai iekštelpām) un PVC, kā adhēziju
uzlabojošs gruntējums, un to var izmantot pamatnes sagatavošanai, pirms jebkura veida emaljas pārklājuma
izveides.

RAKSTUROJUMS

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Noslēdzošais efekts .....................Daļēji matēta
Krāsa …............................. ..........Balta
Viskozitāte pie 20º C ....................Vismaz 40 pozīcijas S / FR1007
Blīvums pie 20º C .........................1,60 ± -0,05 g/cc S/FR1001
Žūšanas laiks …............................Sauss uz tausti: pēc 45 minūtēm
Nākamo slāni uzklāt: pēc 6 stundām
Atšķaidīšanai izmantot ..................D-17
Sausais atlikums pēc apjoma: .....39 % Teorētiskais.
GOS saturs....................................Maksimums 600 g/Lt
Patēriņš: ……................... ............10 m2 / Lt apm.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA
Dzelzs
Attīrīt no rūsas un veciem krāsas slāņiem.
Tērauds;
Attīrīt no taukiem un eļļas paliekām, izmantojot šķīdinātāju.
GALVANIZĒTAS LOKSNES Tīrīt ar šķīdinātāju.
Ņemot vērā daudzveidīgo galvanizēto apdares materiālu klāstu tirgū, ir ieteicams veikt iepriekšēju pārbaudi.
KOKS (iekštelpās)
Sagatavošana, attīrot un slīpējot.
PVC
Izmantot šķīdinātājus vai abrazīvus mazgāšanas līdzekļus, lai iepriekš notīrītu virsmas.
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UZKLĀŠANA
Saru ota, pulverizators vai bezgaisa pulverizators.
Maksimālais atšķaidījums: 10% no apjoma.

TĪRĪŠANA:
D-17 Šķīdinātājs

PĀRKRĀSOŠANA
Piemērots visiem krāsu veidiem.
Izvērtēt iespēju izmantot Universal Primer.

IEVĒROT!
Apmēram 6 stundas pēc Multisupport White Primer uzklāšanas, var pārklāt ar Junolac
Synthetic Emamel, Junosport Water Acrylic, Junokril, C astor vai jebkuru citu elastīgu krāsu.
Izmantojot Epoxi 2/C emalju, Junoretano 2/C emalju vai Junosport hlorogumijas apdares
sastāvus, ieteicams izmantot pulverizatoru.
Neatkarīgi no uzklāšanas laika, Multisupport White Primer ir priekšrocība salīdzinājumā ar pārējiem
sastāviem, jo tā saglabā adhēziju ar jebkura veida emalju bez iepriekšējas slīpēšanas.

IEPAKOJUMS:
Litogrāfisks metāla konteiners. Pieejamie iepakojumi: 0.750/4 un 15 litri.

Datums: 2006. gada Decembris/Apraksta pārskats: 3.
N.B.: Mūsu tehniskās instrukcijas un padomi, gan mutiski, gan rakstveidā, gan arī ar testiem tiek sniegti labā ticībā un pēc iespējas
labāk. Tomēr to var saprast tikai kā norādi BEZ ATBILDĪBAS pat attiecībā uz iespējamām trešās puses rūpnieciskā īpašuma tiesībām, un
tas neatbrīvo klientu no piegādāto produktu pārbaudes, lai pārbaudītu to atbilstību paredzētajām darbībām un mērķiem. Mūsu piegādāto
produktu lietošana, izmantošana un apstrāde tiek veikta ārpus mūsu kontroles un tāpēc tā ir pilnīga klienta atbildība. Tomēr, ja būtu
pamats uzskatīt, ka pienākums ir mūsu pusē, tas neatkarīgi no bojājumiem un zaudējumiem būs ierobežots ar mūsu piegādāto un klienta
izmantoto preču vērtību. Tas nozīmē, ka mēs garantējam mūsu produktu absolūto kvalitāti saskaņā ar mūsu vispārējiem pārdošanas un
piegādes noteikumiem.
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