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SILEXTRA PRIMAIRE LISSE

Wew

Farba do gruntowania wodoszczelna gładka na
bazie środka wiążącego akrylowego/
siloksanowego w fazie rozpuszczonej
w rozcieńczalniku

PRZEZNACZENIE

PODŁOŻA

PODSTAWOWE
WŁAŚCIWOŚCI

DANE
IDENTYFIKACYJNE
Wygląd
Lepkość
Zawartość suchego ekstraktu
Gęstość
Temperatura zapłonu
Czas wysychania
o
(20 C, 65 % HR)
Średnia wydajność

Farba do gruntowania / warstwa podkładowa wodoszczelna, ustalająca i regulująca wchłanianie
przy trudnych powierzchniach.
Posiadająca zwiększoną strukturę mikroprzepuszczalną oraz doskonałą zdolność stabilizowania
podłoża, SILEXTRA PRIMAIRE LISSE pozwala na uzyskanie optymalnego wiązania
z podłożem, zachowując przy tym podstawowe właściwości wykończeń siloksanowych
(przepuszczalność pary wodnej, nieprzepuszczalność wody).
Posiada również doskonałą zdolność mieszania się z uporządkowanym zespołem tradycyjnych
wykończeń.
* Podłoża zwarte, które mogą być porowate lub zniszczone (erodowane): beton, tynk
wapniowy lub cementowy, zaprawa gipsowa sztukaterska, cegły, włókna cementowe,
wapień, itp.
* Stare przylegające powłoki ze szczątkową gruzełkowatością i farbami nieorganicznymi
* Doskonała zdolność stabilizowania podłoża
* Wysoce kryjąca i posiadająca szeroką gamę odcieni, umożliwiając zaoszczędzenie 1 warstwy
* Stanowi podkład do wszelkiego rodzaju farb

Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie
z normami zakładowymi.
Farba pół gęsta
89 ± 5 KU
* wagowo: 68 ± 2%
* objętościowo: 45 ± 2%
1,41 ± 0,05
0
0
Między 21 C a 55 C
Suchy: po 2 godzinach
Druga warstwa: po 24 godzinach
Wilgoć oraz niskie temperatury wydłużają czas schnięcia.
2
2
5 do 6 m /l na podłożu gładkim (250 do 300 g/m ).
W zależności od właściwości i stanu powierzchni

Klasyfikacja
AFNOR NF T36-005

Rodzina I, klasa 7b1/10c

SPOSÓB UŻYCIA

Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne
z obowiązującymi Normami / DTU.

PRZYGOTOWANIE
POWIERZCHNI

Kłaść na podłożu suchym, zdrowym, zwartym oraz odpowiednio przygotowanym pod
nałożenie produktu.
* Nowe powierzchnie: wygładzanie, szczotkowanie i dokładne odkurzenie. Jeżeli
szczotkowanie okaże się niewystarczające – mycie pod wysokim ciśnieniem oraz
wysuszenie.
* Stare powierzchnie, gołe lub już pokryte:
- Usunięcie części źle przylegających poprzez szczotkowanie, wygładzanie, skrobanie,
mycie pod wysokim ciśnieniem, itp.
W razie konieczności całkowite usunięcie powłoki
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- Usunięcie mikroorganizmów: FONGIMOUSSE PLUS
- Wygładzanie, obróbka powierzchni: podkład CILD (wewn.) lub ENDUIZOL (zewn.)
* Zabezpieczenie widocznych części metalowych: ZOLMETAL PAH lub PSR (ferromagnetyki)
* Nasycenie betonu komórkowego: ZOLPALITH

NAKŁADANIE PRODUKTU
Ilość warstw

1 warstwa regularna, nałożona krzyżowo w tonacji wykończenia celem uzyskania jednolitego
pokrycia i zapobieżenia ewentualnym różnicom w odcieniach.
Długi wałek, pędzel, pistolet bezpowietrzny

Narzędzia
Rozcieńczanie

Produkt gotowy do użytku.
Do 10 % White Spirit przy podłożu bardzo porowatym lub przy nakładaniu w niskich
temperaturach.
Terpentyna mineralna - White Spirit, natychmiast po użyciu.

Mycie narzędzi

ZALECENIA

KOLORY
OPAKOWANIE
PRZECHOWYWANIE

BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY

Warunki malowania:
o
- w temperaturze otoczenia i podkładu wyższej od 5 C (z zachowaniem środków
o
ostrożności przy T > 35 C)
- przy pogodzie suchej, z dala od gwałtownego wiatru i bezpośredniego działania promieni
słonecznych
Biel w tonacji 0-1 systemu ZOLPACHROM umożliwiając uzyskanie STANDARDOWEGO
(STD) i FASADOWEGO (FAC) zakresu odcieni.
4 L - 16 L
24 miesiące w opakowaniu zamkniętym.
Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym oraz przewiewnym.
Produkt niepalny.
Używać wyłącznie w pomieszczeniach o dobrej wentylacji.
Nie wylewać resztek do kanalizacji.
Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania.
Karta Techniczna nr 2207
Data wydania: maj 1996
Data zmian: wrzesień 2003
Producent: ZOLPAN S.A. Francja
Uwaga:

Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi
o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania
dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.
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