Primex Gel

Sparar tid - blandas direkt i täckfärgen
Skyddar mot fuktupptagning
Får putsfasaden att se fräsch ut längre
Sparar tid - blandas direkt i täckfärgen
Skyddar mot fuktupptagning
Får
putsfasaden
att sepåfräsch
ut längre
Få färgen
att hålla längre
putsfasaden.

Teknisk information

Beckers Primex Gel är en primer som används för
grundmålning av mineraliska ytor genom att
blanda ner den i Kivisil Fasadfärg, Putsfärg,
Betongskyddsfärg eller Novasil Fasadfärg i första
lagret täckfärg. Med Primex Gel går grundjobbet
snabbare tack vare att den blandas direkt i
täckfärgen – på så sätt slipper du primer
momentet innan du går på slutstrykningen med
täckfärgen. Använd Beckers Primex Gel om du
vill ha ett resultat som håller i längden.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Utomhus

MATERIALÅTGÅNG
4 - 5 m²/l

MÅLNINGSTEMPERATUR
Lägst +5°C yttemperatur och under 80% rel luftfuktighet

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
2-5 timmar. Nästa behandling kan utföras dagen efter.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Vatten eller penseltvätt
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Förberedelse av ytor
Nya underlag skall vara torra och genomhärdade före
grundning och ytbehandling. Rengör underlaget från
smuts, damm, mögel, alger och salter.

Måla
GRUNDMÅLNING: med blandning av Beckers Primex
Gel och färg: Blanda Beckers Primex Gel väl före
användning. Tillsätt Beckers Primex Gel till färgen, Kivisil
Fasadfärg, eller Novasil Fasadfärg, i förhållandet 1:9 och
blanda under kraftig omrörning ca 5 min. Använd den
färdiga blandningen inom 24 timmar.
MÅLNING: görs sedan med Kivisil Fasadfärg eller Novasil
enligt respektive produkts faktablad.

När du målat klart
Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga
färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande
färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal
miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas
till återvinningsstationer eller -centraler.

Viktigt
Applicera inte produkten direkt på våta eller icke
absorberande ytor.
Primex Gel ska inte bilda film på ytan.
Skydda ytor som inte ska behandlas. Torka omedelbart
bort eventuella stänk från fönstren.
Luftens och ytans temperatur ska vara minst +5°C vid
målningstillfället samt 4 timmar efter avslutad målning.
Luftfuktigheten får under denna tid inte stiga över 80%.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och
praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av
ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna
som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna
eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.
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Besök www.beckers.se för mer information.

