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 SMALTODUR PRIMER 

ОПИСАНИЕ 

НАПРОДУКТА : 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

ПРОДУКТА : 

ПОДГОТОВКА НА 

ПОВЪРХНОСТТА : 

ПРИЛОЖЕНИЕ : 

УСЛОВИЯ ЗА 

ПРИЛОЖЕНИЕ : 

ВРЕМЕ НА 

СЪХРАНЕНИЕ : 

Smaltodur Primer е висококачествен, бързосъхнещ акрилен грунд 

разтворител. 

 Той е специално проектиран като строителен грунд, който има отлична 

устойчивост на UV радиация и съответно на пожълтяване. 

  Използва се върху бетонни повърхности, циментов разтвор, 

азбестоцимент, мраморен разтвор, гипсокартон, мазилка и стари 

варовици.  Осигурява гъвкавост за покриване на капилярни фрактури на 

бетонни повърхности. 

 Характеризира се като защитен грунд за карбонизация, осигуряващ добра 

бариера за въглеродния диоксид.  В същото време се характеризира с 

добрата дифузия на парите, позволявайки на влагата, която съществува 

вътре в сградата, да излиза, без да причинява подуване. 

 Препоръчва се за нанасяне върху всички бетонни повърхности, 

включително външните обвивки на охладителните кули, в промишлени 

бетонни конструкции и при обществени строежи. 

ЦВЕТОВЕ : Прозрчен / лъскав. 

ТВЪРДОСТ : 15  3 % κ.β. 

СПЕЦИАЛНА ТЕЖЕСТ : 0.85  0,05 кг/Л при 20
ο
C. 

ВЯЗКОСТ : 10 - 30 сек, DIN CUP 4 

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ: 

 (25°C&60% относителна 

влажност) 

Без прах: 30 минути. 

В дълбочина : 4 часа. 

РАЗРЕЖДАНЕ : Със Smaltosolvent Nr.370 или терпентин  

до 5%. 

ТЕОРИТИЧНИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

ПОКРИТИЕ : 10м
2
/кг. 

Действителният капацитет на покритието 

може да бъде по-малък в зависимост от 

техниката на нанасяне, условията на 

работа и грапавостта на повърхността. 

ВРЕМЕ ЗА ПОВТОРНО 

НАНАСЯНЕ : След 4 часа. 

- Почистване на повърхността с почистващ препарат или прясна вода за

отстраняване на чужди тела.

- В случаите, когато повърхността е била карбонизирана и когато има

разхлабени части на голяма площ, се изисква пръскане с вода под високо

налягане, до 150 бара.

С airless или валяк. 

Температура на околната среда 5-450C и влажност максимум 95% RH. 

 За използване на открито филмът трябва да бъде защитен от дъжд за 

поне 2 часа, докато стане водоустойчив. 

Най-малко 12 месеца в затворени контейнери при 35°C. 
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