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MARKA PRIMACOL® DECORATIVE  

PRODKUT Baza podkładowa pod Tynk 

japoński 

 

 Ułatwia krycie 

 Zmniejsza zużycie 

 Zwiększa przyczepność 

POJEMNOŚĆ 3l  

WŁAŚCIWOŚCI Baza podkładowa pod Tynk japoński jest elementem systemu FibreDecor do dekoracji ścian, 

używanym pod Tynk japoński. Produkt jest przeznaczony do ścian starych, zniszczonych, 

oczyszczonych z tapet, a także niemalowanych płyt gipsowo-kartonowych. 

 

Baza podkładowa wnika w głąb podłoża, wzmacnia je oraz zmniejsza jego porowatość i 

chłonność. Użycie Bazy podkładowej eliminuje ryzyko wystąpienia plam na położonym Tynku 

japońskim. 

 

SPOSÓB UŻYCIA Bazę podkładową nakłada się bez rozcieńczania za pomocą wałka lub pędzla. W przypadku 

chłonnych powierzchni zaleca się naniesienie drugiej warstwy przed wyschnięciem pierwszej.    

 

PRZYGOTOWANIE 

PODŁOŻA 

Podłoże powinno być suche, pozbawione kurzu, tłuszczów, wosków i różnego rodzaju 

zabrudzeń. Resztki farb i tynków oraz inne niezwiązane z podłożem warstwy należy usunąć. 

Ubytki należy wcześniej uzupełnić. 

 

SKŁADOWANIE Bazę podkładową należy przechowywać w temperaturze 5–30oC, w ciemnym, chłodnym 

miejscu, w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Chronić przed dziećmi.  

 

BEZPIECZEŃSTWO Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako niebezpieczny. W trakcie prac malarskich i po ich 

zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu. Produkt przechowywać w miejscu 

niedostępnym dla dzieci. 

 

DANE TECHNICZNE 

 

Skład chemiczny 
Wodny roztwór kopolimeru 
styrenowo akrylowego 

Czas schnięcia 

całkowity 

24 h 

Postać, kolor 
Biały  

Nanoszenie drugiej 

warstwy 

ok. 4 h 

Zapach 
Lekki, charakterystyczny 

Sposób nanoszenia Pędzel, wałek 

Gęstość ok. 1 g/cm3     Wydajność przy 1 
warstwie 

5-20 m2 /l w zależności od 
chłonności podłoża 

Ilość warstw 1-2 
Mycie narzędzi 

Ciepła woda  

Czas schnięcia 
dotykowy 

2-4 h Okres trwałości Data ważności podana na 
opakowaniu  
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INFORMACJE 

PRAWNE 

 

 

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie 

z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez 

gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest 

świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie 

informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku 

wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 

powyższych danych bez powiadamiania klienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


