Robust Overflatebehandling

Robust Primer - Murmaling

Robust Primer-Murmaling er en akrylbasert primer som
benyttes til å sikre heft på mineralske underlag som betong,
mur og puss før maling med Robust Murmaling.

Beskrivelse
Robust Primer-Murmaling er en akrylbasert
primer som benyttes til å sikre heft på
mineralske underlag som betong, mur og
puss før maling med Robust Murmaling.
Forarbeid
Underlaget skal være rent, tørt og bærende.
Tidligere malte flater skal rengjøres, og løs
maling må fjernes. Olje- eller plastbasert
maling og kalk fjernes helt før primeren
påføres.
Utblanding
Ved sterkt sugende underlag skal underlaget primes med Robust Primer Murmaling.
Bland 1 del primer med 3 deler vann og påfør
dette med kost, rull eller sprøyte. Unngå at
det dannes dammer. Deretter skal 1 liter av
blandevannet erstattes med 1 liter Robust
Primer Murmaling pr. 10kg spann.

Bruksmåte
Robust Primer Murmaling påføres med
rulle, pensel eller egnet sprøyte.

Lagring. Lagres tørt og frostfritt i uåpnet
originalpakning. Beste bruksegenskaper innen
12 mnd. fra produksjonsdato. Beskyttes for
direkte sollys.

Forbruk. Ca. 0,15 liter/m2.
Som primer rekker 1 liter til ca. 5-7m2.
Tørketid. +20°C og 50% RF
Må ikke utsettes for temperaturer under
+5°C. Og bør ikke utsettes for temperatur
lavere enn +2°C før primeren har tørket.
Unngå å påføre primeren på varme overflater,
i sterkt solskinn eller i regnvær. Nedkjølte
omgivelser, underlag/ konstruksjon og kalde
produkter (flasker), vil nedsette flyteevnen og
øke produktets herde- og tørketid. I mosatt
fall kan høye temperaturer også påvirke
produktets egenskaper med kortere bearbeidingstid og føre til for hurtig uttørking.
Overflaten bør beskyttes mot for hurtig
uttørking ved trekk, høy romtemperatur,
solbestråling m.m. Verktøy rengjøres
umiddelbart med vann.

Tekniske data
Forbruk:
Brukstid:
Tørketid:
Arbeidstemperatur:

Ca. 0,15 liter/m2
ca. 2 timer
ca. 24 timer
+5°C til +25°C

Varedata
Emballasje/pall: 2 liters kanne.
Vare nr.:
Nobb nr.
Gtin:

106
52888954
7090040901064

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet er vurdert
ikke merkepliktig. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon
som er tilgjengelig på www.robustnorge.no.
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Tilbehør

Robust™ Blandebøtte.
30 liters blandebøtte.

Robust™ Blandevisp Avretting.
Blandevisp egnet til
avrettingsmasse, puss,
flislim mm.

Robust™ Blandevisp Universal.
Blandevisp egnet til murmaling,
epoxy og andre flytende
produkter mm.
Spørsmål?: kontakt@robustnorge.no - robustnorge.no - 73

