TOL-PRIM U
Pigmentovaná mikroporézní penetrace na bázi alkydových pryskyřic
ve fázi rozpouštědla
Urèení:

Interiér/exteriér

● Penetrace pro většinu běžných podkladů ve stavebnictví
● Penetrace je přetíratelná všemi vodou ředitelnými i ředidlovými
nátěrovými hmotami

● Vhodná jak pro nové práce, tak rovněž pro renovace a rekonstrukce, a to jak
v suchém tak i vlhkém prostředí¨

● Lze použít také pod tmely a pod vrchní napjaté laky a emaily (po ředění)
Užitné vlastnosti:

● Silné penetrační schopnosti
● Vynikající vydatnost, kryvost a přídržnost, mikroporézní
● Ideální pod napjaté laky a emaily

Charakteristika
Mìrná hmotnost:

1,52 kg/L

Obsah sušiny:

Objemový: 60%
Váhový: 80%
Tento výrobek obsahuje maximálně 749 g/L VOC.
Limitní hodnoty EU pro tento druh výrobku: 750 g/L (od r.2007 i od r.2010).
Polonapjatý až napjatý, jemně saténový

VOC:
Vzhled ﬁlmu:
Vydatnost

Odstíny:

8 až 20 m2/L v závislosti na povaze podkladů a způsobu nanášení
(orientační, uvedeno pro 1 neředěnou vrstvu na hladkém podkladu)
(orientační při 20°C a 65% relativní vlhkosti)
Suchý na dotyk: 2 hodiny
Přetíratelný: 24 hodin
Bílý

Balení:

1 L, 3 L a 10 L

Skladování:

Minimálně 12 měsíců v originálním neotevřeném balení.
Skladujte na místě chráněném před mrazem a horkem.

Doba schnutí:

Prováděcí pokyny
Øedìní:
Pøíprava výrobku:
Aplikaèní náøadí:
Èištìní náøadí:

Štětec, váleček: řeďte cca 5 až 15% v objemu ředidlem S6006.
Stříkací pistole: řeďte cca 20% v objemu ředidlem S6001.
Před použitím důkladně promíchejte.
Štětec, váleček (nejvhodnější nářadí z důvodu lepší penetrační schopnosti
a přídržnosti). Stříkací pistole konvenční nebo airless.
Syntetickými ředidly nebo lakovým benzínem, nejlépe ihned po použití.

Podmínky nanášení:

Teplota vzduchu a podkladů nesmí během zpracování a schnutí klesnout pod
+5°C a přesáhnout +28°C. V exteriéru při přímém slunci, dešti nebo silném větru
doporučujeme podklady chránit vhodným způsobem (např. krycími plachtami),
jinak doporučujeme aplikaci přerušit a vyčkat lepších podmínek. Plochy
a konstrukce, které nemají být natřeny (např. okna, dveře, podlahy apod.) chraňte
pečlivě před potřísněním (maskovací pásky, fólie, noviny apod.). Eventuální
odstřiky nebo potřísnění očistěte okamžitě vodou, po zaschnutí je odstranění
barvy velmi obtížné.

Podklady:

Nenatřené:
Interiérové: zdivo, štukové omítky včetně dlaždic a desek z hydrofobizované
sádry, tmely, dřevo a jeho deriváty.
Exteriérové: dřevo a jeho deriváty.
Natřené: výše uvedené podklady natřené starými dostatečně přídržnými
nátěrovými hmotami.
Známé nekompatibilní podklady: zásadité podklady, dřeviny exotického
charakteru (např. teak, iroko, západní červený cedr apod.).
U jiných nebo nejednoznačných podkladů doporučujeme konzultaci s Vaším
nejbližším prodejcem Tollens.
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Interiér/exteriér

Pøíprava podkladù:

Nenatřené: podklady musí vyhovovat obecně platným normám a pravidlům,
musí být suché, pevné, soudržné a čisté, nesmí být zmrzlé. Nové omítky a betony
musí být dostatečně vyzrálé. Podklady dále doporučujeme co nejlépe očistit od
prachu, mastných skvrn a jiných nečistot, které by mohly snížit přídržnost nátěrů
k podkladům. Poškozená místa nutno opravit dle charakteru původního podkladu.
Pro docílení optimálního výsledku (kvalitní povrchové úpravy) by měly být podklady
rovné a hladké. Proto doporučujeme všechny podklady na bázi hydraulických pojiv
povinně přetmelit, ostatní pak dle potřeby. Podklady ze dřeva a jeho derivátů
doporučujeme v případě potřeby pečlivě odmastit (např. pomocí vhodného ředidla
nebo odmašťovadla).
Natřené: dostatečně přídržné nátěry očistit, odmastit a přebrousit (matování).
Před aplikací na staré nátěry lesklé nebo saténové je jejich přebroušení (matování)
povinné. Velmi staré a problematické nátěry doporučujeme nejlépe odstranit.
Pečlivě odstraňte prach nebo zbytky starých nátěrů.
V případě jakýchkoliv nejasností při přípravě podkladů se poraďte s nejbližším
prodejcem Tollens.

Nanášení výrobku:

Naneste 1 vrstvu penetrace TOL-PRIM U.
Po dostatečném zaschnutí následně aplikujte 1 nebo 2 vrstvy vodou ředitelné
nebo rozpouštědlové vrchní nátěrové hmoty.

Speciﬁcká doporučení: - Penetraci TOL-PRIM U řeďte pro lepší vsáknutí do podkladů, abyste se pokud
možno vyhnuli následnému jemnému přebroušení, obzvláště budete-li používat
jako vrchní vodou ředitelné nátěrové hmoty.
- Před nátěry dřeva, zejména pak v exteriéru, je bezpodmíněčně nutné odstranit
maximum výpotků pryskyřic (aby se co nejvíce zpomalilo její znovuobjevení
v čase).

Hygiena a bezpečnost
Veškeré podrobnosti naleznete v bezpečnostním listu výrobku Tol-Prim U. Přípravek
(výrobek) je klasiﬁkován jako: R10 Hořlavý. S23 Nevdechujte páry (aerosoly). S24
Zamezte styku s kůží. S62 Při požití nevyvolávajte zvracení: vyhledejte ihned lékaře
a ukažte mu tento obal nebo označení.
Zamezte styku s kůží a očima. Používejte ochranný oděv a ochranné rukavice.
První pomoc: při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůží omyjte velkým
množstvím vody a mýdlem. Nepoužívejte ředidla a rozpouštědla. V případě
podráždění kůže vyhledejte lékaře. Při zasažení očí důkladně vyplachujte vodou po
dobu minimálně 15 minut, v případě obtíží vyhledjte lékařskou pomoc. Při požití
vypláchněte ústa vodou a vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte zvracení, postiženého
udržujte v klidu. Jinak se řiďte obecně platnými předpisy a zásadami.

Tento technický list má za cíl informovat naše zákazníky o vlastnostech našeho výrobku.
Uvedené informace se zakládají na našich souèasných znalostech. Nicménì tyto informace
nemohou nahradit popis pøizpùsobený povaze a stavu natíraných podkladù. Z dùvodu
neustálého technického rozvoje je na našich zákaznících, aby si u našich prodejcù ovìøili,
že tento technický list nebyl pozmìnìn pozdìjším vydáním.
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