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       Techniczna karta informacyjna nr 15                              

 

    PromaPrim  

 

        Wodorozcieńczalna biała farba gruntująca z wypełniaczem z piasku kwarcowego do   
        stosowani pod wyprawy z cienkowarstwowych tynków strukturalnych w celu: 
       - polepszenia przyczepności, 
       - zmniejszenia i wyrównania nasiąkliwości, 
       - ujednolicenia kolorystyki podłoża. 

 

 
 

Odpowiednie podłoża: 

Podłoże winno być równe, czyste, suche, zwarte, 
nośne i wolne od substancji mogących utrudniać 
przyczepność. Nowo wykonane tynki pozostawić do 
związania i wyschnięcia na okres 2-3 tygodni. 
 
Wykonawstwo: 

Materiał dokładnie wymieszać. Do uregulowania 
konsystencji można rozcieńczyć maksymalnie 10% 
wody. Na podłoża nakładać wałkiem lub pędzlem 
jednolitą ciągłą warstwą.  
 
Zużycie: 

Ok. 250g/m2 na gładkich podłożach na jedną 
warstwę. Na podłożach silnie chłonących zużycie 
może wzrosnąć. Dokładną wartość ustalić metodą 
próby. 
 
Składniki: 

Dyspersja żywic akrylowych, biel tytanowa, węglan 
wapnia, krzemiany, woda, dodatki. 
Zgodnie z dyrektywą UE wartości dopuszczalne 
maksymalnej zawartości LZO(lotnych związków 
organicznych dla tego typu produktów  wynoszą 
40g/l(od 01.01.2010). Ten produkt zawiera 
maksymalnie < 1g/l  LZO. 
 
Kolor: 

Biały. Możliwe barwienie w systemach 
komputerowych lub ręcznie, barwnikami 
przeznaczonymi do wyrobów wodorozcieńczalnych. 
 
Czyszczenie narzędzi: 

Wodą natychmiast po użyciu. Podczas przerw w 
pracy narzędzia przechowywać w farbie lub w 
wodzie. 
 
 
 

Informacje dodatkowe: 

Nie nakładać przy bezpośrednim nasłonecznieniu 
lub silnym wietrze. 
Na rusztowaniach stosować plandeki ochronne. Nie 
nakładać przy temperaturach 
 poniżej +5 

0
C. Nie mieszać z innymi produktami. 

 
UWAGA! Firma COLORES nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody spowodowane 
niewłaściwym zastosowaniem, użytkowaniem lub 
przechowywaniem produktu przez Kupującego oraz 
za błędy wykonawcze lub projektowe osób trzecich. 
 
Opakowania: 

Wiadro   25 kg. 
 
Składowanie: 

Opakowania przechowywać szczelnie zamknięte w 
pomieszczeniach o temperaturach dodatnich, do 12 
miesięcy w stanie fabrycznie zamkniętym. 
 
Warunki bezpieczeństwa: 

Chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy 
przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć 
porady lekarza. Nie wdychać rozpylonej cieczy. 
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą 
ilością wody.  
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady 
lekarza-pokazać opakowanie lub etykietę .Unikać 
zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z 
instrukcją lub kartą charakterystyki. Zabezpieczyć 
otoczenie prowadzonych prac. Rozpryski materiału 
natychmiast usuwać z powierzchni lakierowanych, 
szkła, ceramiki, metali, kamienia naturalnego. 
 
Usuwanie odpadów: 

Do utylizacji przekazywać wyłącznie opakowania 
całkowicie opróżnione. Zeschnięte pozostałości 
materiału można usuwać jako odpady domowe. 

 Opis produktu 
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