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Informace o produktu

CC-Primer
Penetrace pro minerální cementové lité podlahy
Základní
nátěr

1. Popis
Filmotvorný základní nátěr pro minerální cementové lité podlahy – aplikace válečkem.
Dobrá nasávací schopnost, stejmoměrná optika. Zdůrazňuje individuální strukturu a
provedení minerálního základu. Optimální můstek pro přilnutí následně nanášených CCPU-ochranných vrstev. Formulace bez obsahu NMP, k životnímu prostředí ohleduplná
formulace na vodní bázi.
2. Oblasti použití
Minerální cementové stěrkové hmoty, které jsou výrobcem doporučeny pro vytvoření
podlahoviny s přímým užíváním.
3. Použití
Před provedením základního nátěru je nutné počkat na důkladné vytvrzení stěrkové
hmoty podle předpisu výrobce a popř. provést jemné přebroušení povrchu. Povrch musí
být čistý a suchý, bez prachu, mastnot, olejů a vosků. Teplota v prostoru a při zpracování
15-25 °C.
CC-Primer důkladně protřepat a naválečkovat stejnoměrně na ošetřovanou plochu
pomocí suchého CC-Lakovacího válečku Aguatop (10 mm). Začít na straně hlavního
dopadu světla (tj. zpravidla na straně oken) a postupovat pryč od světla, aby bylo možno
povrch během práce kontrolovat a ihned opravit eventuální chybná místa. CC-Primer
přitom nanášet v maximálně 1 m širokých pásech příčně k dopadu světla (tzn. paralelně
k okenní ploše) a na závěr ve směru dopadu světla rovnoměrně rozválečkovat. Vždy
pracovat mokré do mokrého, ale zamezit tvorbě loužiček. CC-Primer nechat důkladně
zaschnout (60-120 min.). Neprovádět mezibrus!
Upozornění: K nanášení CC-Primer používat lakovací nádobu, nikdy nenalévat CCPrimer z kanystru přímo na podlahu!
Při nanášení a schnutí se postarat o důkladné větrání prostoru, ale zamezit
průvanu a silnému slunečnímu záření a povrch chránit před prachem.
Podlahové topení zavčas vypnout. Rohy místnosti a těžko přístupná místa,
kde nelze použít váleček, natřete plochým štětcem a bezprostředně poté co
možno nejdál rozválečkujte, aby nebyly vidět tahy štětcem.
Spotřeba:

60-80 g/m2

4. Technické údaje
pH-hodnota: cca 6,5 (koncentrát)
Obsah látek: polymery, rozpouštědla, aditiva.
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Giscode:
W3+ (Kód produktu pro prostředek na povrchovou úpravu)
Doba použitelnosti: 12 měsíců
VOC-Obsah: Hraniční hodnota dle 2004/42/EG pro produkt (Kat. A/j) 140 g/l (2007/2010).
Pro použití připravený produkt obsahuje max. 110 g/l VOC.
CC-Primer skladujte uzavřený v originální nádobě v suchu a chladu. Chraňte před
mrazem. Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí.
5. Balení
2,5 l
10 l

- plastový kanystr
- plastový kanystr

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších
vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru ošetřování, čištění a čistící
techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na
materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo
poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti
naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto
produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení
obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování
doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré
předchozí verze svoji platnost.
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