Betoprime
Dziļumgrunts minerālām virsmām
Betoprime ir speciāls gruntējums, kas paredzēts dažādu minerālu virsmu gruntēšanai pirms krāsošanas.
Betoprime piemērots kā pamata gruntējums pirms struktūrkrāsas uzklāšanas. Lietojams apmetuma, betona, cementa
plākšņu, ķieģeļu un citu līdzīgu virsmu minerālu virsmu gruntēšanai iekšdarbos un ārdarbos.
•
•
•

Tas dziļi iesūcas virsmā
Stiprina PH līmeni un uzlabo fasādes krāsas adhēziju
Ķīmiski reaģējot ar virsmā esošajiem sārmiem, Betoprime uzlabo virsmas “elpošanu” un padara virsmu cietāku

Virsmas sagatavošana
•
Agrāk krāsotas virsmas attīrīt no vecās krāsas, ja nepieciešams, nomazgāt ar speciālu mazgāšanas līdzekli
•
Apstrādājamai virsmai jābūt tīrai un sausai
Gruntēšana
Betoprime ir ļoti zema viskozitāte, tāpēc to ieteicams uzklāt ar pulverizatoru. Rūpīgi piesūcināt virsmas stūrus un arī
neredzamās vietas. UZMANĪBU! Betoprime kodina stiklu. Rūpīgi aizsargāt virsmas, kas nav paredzētas krāsot!
Nestrādāt, ja gaisa temperatūra ir zem +5°C vai pie mitruma līmenis virs 80%.
Uzmanību! Uzliesmojošs. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Kairina ādu. Sargāt no bērniem. Izmantot
aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/ sejas aizsargus. Saskarē ar acīm: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes.
Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu kairinājums nepāriet: Lūdziet
mediķu palīdzību. Saskarē ar ādu: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Satur 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onu [EK Nr 247500-7] un 2-metil-2H-izotiazol-3-onu [EK Nr 220-239-6] (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

Tehniskā informācija
Lietošana

Iekšdarbiem / Ārdarbiem

Patēriņš

10-12 m2/l atkarībā no virsmas

Saistviela

Silīcija dioksīds, stiroakrils

Viskozitāte

15sek. (SS -184116,4mm)

Spīdums

-

Uzklāšanas metode

Ota vai pulverizetors

Blīvums

1,1kg/l

Ugunsdrošība

Nav ugunsnedroša

Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs

Ūdens

Krāsa

Bezkrāsains

Uzklāšanas t0
Žūšannas laiks

Min +50C
1-4h atkarībā no gaisa
temperatūras un mitruma

Iepakojums
Uzglabāšanas laiks

1L, 5L, 20L
Neatvērtā ražotāja tarā 2 gadi no izgatavošanas
brīža (sk. partijas Nr.)

Importētājs: SIA “Krāsu serviss” | Vienības gatve 93, Rīga, Latvija LV-1058 | + 67 33 12 03 | info@krasuserviss.lv | www.krasuserviss.lv
Ražotājs: “Hagmans Nordic” AB | Industrigatan 7, S-53473 | Stora Levene | Zviedrija | (+46) 512 180 000 | www.colorex.se

