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SUPRA Leienverf Primer

OMSCHRIJVING

▪ Waterige hechtlaag voor acrylaatcoatings en –verven, die na het drogen een kleurloze film vormt.

GEBRUIK

▪ Aanbevolen ais hechtprimer bij alle SUPRA acrylaatcoatings of -verven, zoals SUPRA Leienverf.
▪ Het gebruik van SUPRA Leienverf Primer is verplicht bij poederige of poreuze ondergronden, of wanneer er risico is van opstijgend vocht.

EIGENSCHAPPEN

▪ Waterafstotend.
▪ Maakt het materiaal minder poreus.
▪ Verstevigt de aanhechting van een decoratieve acrylcoating of -verf.
▪ Uitstekende indringing.

TECHNISCHE KENMERKEN

▪ Kleur: wit.
▪ Densiteit bij 20 °C: ± 1.
▪ Viscositeit bij 25 °C - Brookfield RVT - spindle 1-10 toeren/min: ± 25 cps.
▪ Droogtijd bij 20 °C - RV 50 - 60 %.
 - Handdroog: na ± 6 uur.
 - Overschilderbaar: na ± 6 uur.
 - Hard (bekomt zijn fysische eigenschappen): na ± 24 uur.
▪ Gehalte aan droge stof - gewicht: ± 20 %.

VERWERKING

▪ De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
▪ Verfresten en loszittende deeltjes moeten verwijderd worden.
▪ Algen en andere groene aanslag verwijderen met SUPRA Stop Groene Aanslag.
▪ Het product tot verzadiging aanbrengen met een borstel, roller of airlesspistool (opening 0,025 duim).
▪ Toepassen bij temperaturen tussen 5°C en 35°C (zowel tijdens de verwerking, als tijdens de droogtijd). 
▪ Het is af te raden om het product bij regenachtig of mistig weer aan te brengen. Dit zou de droging kunnen tegengaan en een verdunning teweegbrengen.

VERBRUIK

▪ Ca. 5m2/L - 0,2 L/m2, in één laag.

REINIGING VAN GEREEDSCHAP EN VLEKKEN

▪ Onmiddellijk met water.

VERPAKKING

▪ Bus van 5L.

OPSLAG

▪ 3 jaar in hermetisch gesloten verpakking. Vorstvrij bewaren.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

▪ Zie het veiligheidsinformatieblad.
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Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.


