
Arkusz danych produktu

Ta poprawiająca przyczepność farba podkładowa na bazie wody przygotowuje nowe i stare powierzchnie, takie
jak gips, cement, beton oraz wcześniej malowane podłoża, zapewniając dobre krycie i trwałe zablokowanie
typowych uporczywych plam, takich jak nikotyna, graffiti i plamy z dymu, i zapewnia idealne podłoże dla farb
kryjących opóźniających palenie Crown Trade Timonox.  

Suszenie Sucha w dotyku w ciągu 2 godzin.  Zapewnić odpowiednią wentylację w czasie schnięcia.  Odczekać co najmniej
15 godzin przed nałożeniem kolejnej warstwy.

Zużycie/pokrycie Do 12 m²/l na gładkich powierzchniach (nie należy przekraczać tego poziomu)

Zawartość lotnych
związków
organicznych (VOC)

Limit UE dla tego produktu (kat. A/g) 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. 29 g/l

Przygotowanie Crown Trade Timonox Bonding Primer nie może być stosowany z jakimikolwiek innymi typami farb „wilgotnych”.
Istotne jest, by wszystkie narzędzia i sprzęty zostały dokładnie wytarte przed i po użyciu tego produktu.  Na
porowatych ścianach i sufitach pokrytych farbą podkładową pierwsza warstwa Crown Trade Timonox Bonding
Primer może być rozcieńczona do 10% czystą wodą.  Jedna powłoka Crown Trade Timonox Bonding Primer jest
zwykle wystarczająca, ale na mocno zabrudzonych lub niepewnych powierzchniach zaleca się najpierw
wykonanie miejscowego testu. Należy się upewnić, że wszystkie powierzchnie są zwarte, suche, czyste oraz
wolne od brudu, oleju, smaru i innych zanieczyszczeń. Produkt nadaje się do gruntowania surowych powierzchni.
Wcześniej malowane powierzchnie mogą wymagać dokładnego zmatowienia przed nałożeniem. Na silnie
kredowych, pylistych, zwęglonych lub niestabilnych podłożach należy zastosować podkład stabilizujący.  

Dokładnie zamieszać przed użyciem.  Nakładać pędzlem lub wałkiem.  W przypadku rozpylacza bezpowietrznego
(konieczne może być rozcieńczenie).

Nakładanie

Czyszczenie Zebrać nadmiar materiału do pojemnika.  Umyć czystą wodą bezpośrednio po użyciu.

Zdrowie i
bezpieczeństwo

S28: Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
S24/25: Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
S61: Nie dopuszczać do przedostania się preparatu do środowiska. Sprawdzić informacje w karcie charakterystyki
substancji niebezpiecznej.
S23: Nie wdychać mgiełki.
S29: Nie wprowadzać do kanalizacji.
S42: Podczas natryskiwania stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych.
S46: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę.
S26: W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody i zgłosić się do lekarza.
S2: Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
S35: Preparat i jego pojemnik należy usuwać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
S51: Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

P O BOX 37, Crown House, Hollins Road, Darwen, Lancashire, BB3 0BG, United Kingdom
Tel: +44 (0)1254 704951

Email: export.crm@crownpaints.co.uk
Website: http://www.crownpaint.co.uk

CROWN TRADE TIMONOX BONDING PRIMER


