
Primex Gel

Får malingen til at holde længere på
pudsfacaden. Beckers Primex Gel er en primer,
som anvendes til grunding af mineralske
overflader ved at blande den med Kivisil
Facademaling, Pudsmaling,
Betonbeskyttelsemaling eller Novasil i første lag
dækmaling. Med Primex Gel går grundarbejdet
hurtigere, da den blandes direkte i dækmalingen,
og dermed sparer man arbejdsgangen omkring
grunding af underlaget og kan i stedet gå videre
til at slutmale. Beckers Primex Gel giver et
langtidsholdbart resultat.

Teknisk information
BRUGSOMRÅDE
Eksteriør

RÆKKEEVNE
4 - 5 m²/l

PÅFØRINGSTEMPERATUR
Ikke under +5°C overfladetemperatur og ikke højere
end 80 % relativ luftfugtighed

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV
LUFTFUGTIGHED
2-5 timer. Næste behandling kan udføres den følgende
dag.

For seneste version: www.beckers.dk

Opbevares frostfrit

Sparer tid - blandes direkte i dækmalingen.
Beskytter mod fugtindtrængning
Får pudsfacaden til at se nypudset ud længere
Sparer tid - blandes direkte i dækmalingen.
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Forberedelse af overfladen
Nye underlag skal være tørre og gennemhærdede før
grunding og overfladebehandling. Rengør underlaget
for smuds, støv, mug, alger og salte.

Påføring
GRUNDING: Ved blanding af Beckers Primer Gel og
maling: rør Beckers Primer Gel godt før brug. Tilsæt
Beckers Primer Gel til Kivisil Facademaling eller Novasil i
forholdet 1:9 og bland under kraftig omrøring i ca.5 min.
Anvend den færdige blanding indenfor 24 timer.

MALING: Foretages derefter med Kivisil Facademaling
eller Novasil ifølge produktets faktablad.

IMPRÆGNERING MED PRIMER GEL: Påfør Beckers
Primer Gel jævnt med luftfri sprøjte. Primer Gel kan også
påføres med pensel eller rulle.

Når du er færdig med at male
Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares
stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra
værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke
hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom
og rengjort emballage leveres til genbrug.

Vigtigt
Påfør ikke produktet direkte på våde eller ikke
absorberende overflader. Primex Gel skal ikke danne film
på overfladen. Beskyt overflader, som ikke skal
behandles. Fjern eventuelle stænk umiddelbart. Luft- og
overfladetemperatur skal være mindst +5°C ved maling
og 4 timer efter afsluttende behandling. Luftfugtigheden
må ikke overstige 80% i denne periode.

For mere information se vores arbejdsråd, datablade,
brochurer og hjemmeside.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og
praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om
ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer
som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne
eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel. Ve
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