
Primex Gel

Få malingen til å vare lenger på pussfasaden.
Beckers Primex Gel er en primer som brukes til å
grunne mineraloverflater ved å blande den i
Kivisil Fasademaling, Pussmaling,
Betongbeskyttelsesmaling eller Novasil i første
strøk. Med Primex Gel går den grunnleggende
jobben raskere takket være at den blandes
direkte i dekkmalingen - på denne måten unngår
du grunning av underlaget, før du går på det
siste strøket med dekkmalingen. Bruk Becker's
Primer Gel hvis du vil ha et langvarig resultat.

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

FORBRUK
4 - 5 m²/l

MALINGSTEMPERATUR
Minst +5°C i overflatetempratur og under 80% rel.
fuktighet.

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
2-5 timer. Neste behandling kan utføres dagen etter.

VERKTØY RENGJØRES MED
Vann eller Penselrens

For siste versjon: www.beckers.no

Oppbevares frostfritt

Sparer tid - blandes direkte i dekkmalingen
Beskytter mot fuktabsorpsjon
Får pussfasaden til å se nyoppusset lengre
Sparer tid - blandes direkte i dekkmalingen
Gir god beskyttelse mot fuktopptak når den er blandet i toppstrøk
Fasaden holder seg penere lenger
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Forberedelse av overflaten
Nye underlag skal være tørre og gjennomherdet før
grunning og overflatebehandling. Rengjør underlaget
for smuss, skitt, mugg, alger og salter.

Påføring
GRUNNMALING: med blandingen av Beckers Primer Gel
og maling: Bland Beckers Primer Gel grundig før bruk.
Tilsett Beckers Primer Gel i malingen, Kivasil
Fasademaling eller Novasil, i forholdet 1:9 og bland under
kraftig ommrøring i ca. 5 min. Benytt den ferdige
blandingen innen 24 timer.

TOPPSTRØK: gjøres deretter med Kivisil Fasademaling
eller Novasil i henhold til repektive produkts
Produktdatablad.

Når du er ferdig med å male
Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares
stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra
verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke
helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og
rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

Viktig
Rør Silikatfärg forsiktig før bruk.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk
erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som
produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet.
Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til
å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.
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