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PRIMER #300
Grund acrilic modificat

Prezentare Generală

 Aderenţă superioară la substrat;
 Hidroizolant;
 Durabilitate pe termen lung;
 Materialul permite transferul vaporilor din substrat;
 Rezistent la difuzia de dioxid de carbon;
 Uşor de aplicat;
 Are o uscare rapidă;
 Este un produs economic.

Primer #300 este un primer acrilic special modificat, pe
bază de apă, de mare performanţă, folosit ca grund pentru
gama de produse Tuff-Cote, Tuff-Flex sau Tuff-Stone, iar
în unele situaţii direct ca un strat final.

Întrebuinţări:
Primer #300 este recomandat a se aplica peste blocuri de
beton, cărămidă, ştuc, lemn şi suprafeţe vopsite.
Primer #300 este un produs foarte rezistent la ploaia acidă şi
la majoritatea agenţilor poluanţi din atmosferă, fiind un strat
ideal pentru pereţi de beton şi de zidărie în medii industriale
sau în medii cu un grad ridicat de poluare atmosferică.

Compoziţie şi materiale:
Primer #300 este un grund sau un strat final performant
pentru pereţi.
Primer #300 are o formulă specială de emulsie acrilică
modificată, combinată cu extensificatori anorganici şi
aditivi care îi conferă rezistenţă la mucegai şi o durabilitate
mare.

Formula pe bază de apă se încadrează în normele VOC.

Capacitatea de eliberare a apei este bine compensată cu
rezistenţa la difuzia dioxidului de carbon.

Limitări:
Nu aplicaţi Primer #300 dacă este posibil să plouă.
Temperatura suprafeţei şi a mediului trebuie să fie peste 70

C şi sub 320 C. Betonul proaspăt turnat trebuie să fie
maturat minim 10 zile înainte de aplicarea de Primer #300.
Feriţi produsul de îngheţ.

Primer #300 nu este toxic şi nu este inflamabil. În caz de
contact cu pielea, spălaţi cu apă. Nu ingeraţi.

NU LĂSAŢI MATERIALUL LA
ÎNDEMÂNA COPIILOR!

NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!

Culori:
Primer #300 este livrat în nuanţa stratului final de finisaj.

Pachetare:
Primer #300 este un produs uni-component, lichid, gata de
utilizare. Produsul este ambalat la găleţi de 20 L sau la
butoaie de 209 L.
Primer #300 se pachetează la 36 de găleţi sau la 4 butoaie
pe un palet.

PRIMER #300
Grund acrilic modificat

Fişă Tehnică

Acoperire:
Acoperirea specifică este de 6,0 – 8,0 m2/L. Cifrele sunt
date orientativ. Faceţi teste înainte de utilizare, pentru a
determina consumul specific de material.

Depozitare şi transport:
Durata de viaţă este de 2 ani, dacă produsul este păstrat în
containerele originale sigilate. Depozitaţi la temperaturi de
peste 40 C. Feriţi produsul de îngheţ.

Date tehnice:
Rezistenţă la praf excelent timp de 24 luni
Rezistenţă la difuzie vapori Sd = 0,4 la 0,5 m
Rezistenţă la difuzie de CO2 Rb = 7 – 10 m
Greutate specifică 1,32 Kg/L
Rezistenţă la intemperii neafectat de umezire/uscare,
îngheţ/dezgheţ, UV

Pregătirea suprafeţei:
Suprafeţele trebuie să fie curate. Îndepărtaţi mizeria,
eflorescenţa, particulele libere, vopseaua, exfolierile şi alte
produse care pot influenţa negativ aderenţa.
Folosiţi spălarea cu apă sub presiune sau sablarea.

Aplicare:
Nu diluaţi produsul cu apă.
Pentru aplicare, puteţi folosi o rolă cu păr scurt sau mediu
sau echipamente airless convenţionale.

Curăţare:
Curăţaţi echipamentele cu apă imediat după utilizare.
Pentru materialul uscat folosiţi xilol.

Maturare:
Primer #300 se maturează suficient în contact cu aerul în 2
– 3 ore, în funcţie de temperatură şi umiditate.

Întreţinere:
Nu este necesară.

Stocuri şi costuri:
Disponibil în întreaga lume. Contactaţi Gemite RO pentru
lista de preţuri.

Garanţii:
Pentru produsele depozitate se acordă o garanţie de
înlocuire limitată, valabilă 12 luni.

Serviciul tehnic:
Pentru recomandări tehnice de aplicare şi de întrebuinţare a
produsului Primer #300, pentru asistenţă şi informaţii
tehnice, contactaţi Gemite RO.

Fraze S
S   2 a nu se lăsa la îndemâna copiilor
S 24 a se evita contactul cu pielea
S 25 a se evita contactul cu ochii
S 29 a nu se arunca la canalizare
S 46 în caz de înghițire, a se consulta imediat medicul

şi a i se arăta eticheta
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