
  

Naudojamas užtikrinti sukibimą, prijungimą ir 
skylučių užvėrimą tarp pagrindo ir paskesnių 
6820 micro decor glaisto sluoksnių.

 • Užtikrina gerą sukibimą

• Tinka naudoti viduje ir išorėje

• Naudojamas drėgnose ir sausose patalpose

Skysto polimero pagrindo skystis. Praskiedus, visuose 
sugeriančiuose sausų ir drėgnų patalpų paviršiuose naudojamas 
kaip gruntas.

4170 decor primer tiekiamas 1 l talpos buteliukuose.

Statybinė dalis
   Sienos
   Vonios
   Vidus
   Išorė

Pagrindai
   Betoninės sienos
   Tinkas
   Betonas
   Lengvas betonas
   Tinko mūrinys
   Gipsatinkis / tinkas
   Statybinės plokštės
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Produkto aprašymas
Polimero pagrindo smulkus molekulinis gruntas.

Techniniai duomenys

Panaudojimo sritis
Tokiuose sugeriančiuose paviršiuose kaip lengvas, akytas 
plastikas, 4170 decor primer naudojamas atskiestas su 
vandeniu santykiu 1 dalis grunto prie 3 dalių vandens. Ne 
tokiuose sugeriančiuose paviršiuose kaip betonas ar tinkas, 
naudojamas santykiu 1 dalis grunto prie 2 dalių vandens. 
Siekiant užtikrinti sukibimą tarp pagrindo ir mikrocemento, 
ant medinių plokščių pagrindų naudoti koncentruotai.

Pagrindo tipai
Mūrinys, dažyti paviršiai, statybinės plokštės, tinko plokštė, 
čerpės, jau esamas tinkas ir betonas.

Išankstinis pagrindo apdorojimas
Pagrindas privalo būti tvirtas, sausas, jame negali būti 
dulkių, tepalų, riebalų ar laisvų dalelyčių. Prieš klojant 
gruntą, pagrindą gali reikėti nušlifuoti.

Pritaikymas
Gruntuojama, kai pagrindas yra parengiamas ir yra sausas, 
kad gruntas galėtų prikibti prie pagrindo. Tokie sugeriantys 
pagrindai, kaip betonas arba tinkas, nugruntuojami su van-
deniu praskiestu 4170 decor primer santykiu 1 dalis grunto 
prie 3 dalių vandens. Gruntas šepečiu gerai įtrinamas į 
pagrindą. Ne tokiuose sugeriančiuose pagrinduose – san-
tykiu 1 dalis grunto prie 2 dalių vandens.

Darbo higiena ir sauga
Nėra jokių daiktų, kuriuos reikia žymėti pagal REACH 
Reglamentą (ES) 1272/2008. Būtina vadovautis įprastinėmis 
cheminių medžiagų tvarkymo saugumo sąlygomis. Saugos 
duomenų lapas taip pat minimas.

Pakuotė
1 kg plastikinis butelis.

Sandėliavimas ir gabenimas
Sandėliuokite ir gabenkite neužšąlančioje bei sausoje vie-
toje. Produktas mažiausiai metus nuo pagaminimo datos, 
jeigu pakuotė neatidaryta, atitinka technines specifikacijas. 
Produktą galima naudoti ir pasibaigus aukščiau nurodytam 
laikotarpiui, tačiau, techninės savybės gali pasikeisti, 
pavyzdžiui, pailgėti vulkanizacijos laikotarpis.

Pardavimas
Mira produktų asortimentas yra parduodamas visose ūkinių 
prekių ir plytelių parduotuvėse visoje šalyje.

Tankis: 1-1,08 kg/l 
Džiūvimo laikas, esant 18 ° C 1-2 h
Tolesniam paviršiaus padorojimui   
rekomenduojama darbinė temperatūra  
Soovitatav töötemperatuur:  10-18°C 
Suvartojimas: 
Atskiestas:   0,08-0,1 l/m2 
Neatskiestas: 0,1-0,2 l/m2
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