
STONEPRIMER

StonePrimer är en ny, unik och mycket effektiv produkt för impregnering och skydd av både nya och gamla plattläggningar av
betong/cement i uppfarten och terrasser runt pooler, samt byggnader och byggnadsdelar såsom fasader eller tak av tegel, betong, 
puts, eremit, kalksandsten, leca, porös betong/lättbetong – helt enkelt alla typer av natursten och betongmaterial som är absorber-
ande.
Genom impregnering med StonePrimer får du ett omedelbart och varaktigt skydd på ytan och i djupet mot genomträngning av

StonePrimer ger ett så kallat osynligt skydd av ytan. Applicera på ytor som har först har rengjorts med vatten och
StoneCleaner, så att all smuts, alla gröna beläggningar, samt olja och fett, har avlägsnats.
När ytan är helt torr, appliceras StonePrimer med en rulle, pensel eller spruta i ett så tunt lager som möjligt. 1 liter räcker till 4–25 
kvm beroende på appliceringsmetod och ytans typ och uppsugningsförmåga. Man ska aldrig låta ytan översvämmas av StonePrimer,
och den ska bara appliceras en gång i ett tunt lager. Utför alltid ett test på ett litet område för att kontrollera att den aktuella ytan och
det aktuella materialet är kompatibelt med StonePrimer. Ska endast appliceras med lågt tryck.

Färglös särskild olja baserade på den senaste nanotekniken som tränger djupt in i materialet och tätar ytan och skyddar
denna mot vatten, olja och fett, men är diffusionsöppen så att materialet behåller sin andningsförmåga och tillåter genomträngning av
vattenånga. StonePrimer levereras färdig att använda och används outspädd.
Omröres före användning. Förvaras torrt och frostfritt och otillgänglig för barn.

Torktid:   Ca 1 timme vid 20° C.
Rengöring:  Använda redskap, inklusive penslar, rulle eller spruta, bör rengöras efter användning med ljummet vatten.
Färgkod 93:  00-1
VOC-innehåll:  5g/l
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COATING THE FUTURE

Informationen i detta datablad är baserad på vår nuvarande kunskap och är ingen garanti för produkten. Efterlevnad av regionala och nationella lagar är produktmottagarens ansvar. 
Vi kan därför inte ge garanti vid felaktig användning av våra produkter. Färgen ska betraktas som ett halvfabrikat, eftersom resultatet är beroende av konstruktion, underlagets typ, 
förbehandling, temperatur, fuktighet osv. Denna beskrivning ger inga förpliktelser, och vi reserverar oss mot fel och brister i beskrivningen


