
PRIPOROČENA UPORABA

 

OPIS

AQUA UNIVERSALNI EMAJL

Namenjen za nove in obnovitvene premaze iz železa ali jeklene 
pločevine, aluminija, bakra, zinka pa tudi betona, ometov, 
neglazirane keramike, lesa, vlaknasto cementnih materialov, opeke, 
kartona, papirja, plastike in drugih podlag s pravilno predpripravo 
površin.
Emajl je primeren za premazovanje radiatorjev za centralno 
ogrevanje, okenskih okvirjev, vrat, ograj, pohištva itd. Primernen je  
tudi za premazovanje otroških igrač, otroškega pohištva in površin, 
ki prihajajo v neposreden stik s suho hrano.

PRIPRAVA POVRŠINE
Vse površine za barvanje morajo biti trdne, brez prahu, suhe, gladke, 
čiste in brez voska, masti ali materiala, ki se lušči ali mehuri. Stare 
barve s slabo oprijemljivostjo je treba odstraniti s površin, ki se nato 
obdelajo v skladu z navodili spodaj.

Les
Stare barvne sloje obrusimo s finim vodoodpornim brusnim papirjem, 
temeljito odprašimo in pustimo, da se popolnoma posušijo. Nov les je 
treba obrusiti s brusnim papirjem št. 60 - 100 in predhodno očistiti 
prahu in smole. Razpoke zapolnite z ustreznim polnilom. Vlažnost lesa 
ne sme presegati 5%. Pred nanosom emajla nanesite en sloj Primalex 
Wood Primerja. Rahlo obrusite tudi med nanosi.
Za zunanje premaze novega lesa uporabite primerna sredstva za 
biocidno zaščito lesa. Po popolnem sušenju površino premazamo s 
Primalex Wood Primer.

Kovine
Stare premaze obrusite s finim vodoodpornim brusnim papirjem, 
temeljito sperite in pustite, da se površina popolnoma posuši. 
Popravite napake na površini z ustreznim polnilom. Površine morajo 
biti brez rje, masti in nezdravih premazov. Čim prej (v 2 urah) pred 
nanosom končnega premaza na vse obrušene površine nanesemo en 
poln nanos protikorozivnega Primalex Aqua Metal Primerja.. Rahlo 
obrusite med nanosi. Debelina enega sloja suhega temeljnega 
premaza je min30-50 µm.

Ometi, betonske in mineralne površine
Sijajne površine obrusite s finim brusnim papirjem, odstranite prah 
in nezdrave dele s površine in jo temeljito sperite. Pustite, da se 
substrat popolnoma posuši. Popravite razpoke s primernim polnilom. 
Mineralne površine morajo biti dovolj suhe in neagresivne (alkalnost).
Vse vpojne površine, kot so vlaknene plošče, iverne plošče, ometi, 
beton itd., morajo biti za prvi nanos impregnirane z razredčenim 
Primalex Aqua emajlom v razmerju 3: 1 (3 deli barve, 1 del vode).

PRIPRAVA PROIZVODA
Previdno premešajte v posodi. Izdelek je pripravljen za uporabo, 
kot se prodaja.  Potrebna količina barve je določena s kvadratnimi 
metri površine, specifiko površine in vrsto nanašanja. Če se na 
istem območju uporablja več kot ena pločevinka barve, te pred 
uporabo premešajte.

 

NANAŠANJE
Enostavno nanašanje s čopičem ali valjčkom. Primeren je tudi 
za nanašanje z brizganjem. Ko uporabljate valjček se prepričajte, da 
je ta enakomerno omočen. Če uporabljate čopič, ga obilno omočite 
v barvo... Nerazredčen Primalex Aqua Universal Enamel se lahko 
nanese na površine v 2 do 3 slojih v 4 - 6-urnih intervalih. Debelina ene 
same plasti suhega filma je 30-40 µm.
Temperatura površine in zraka ne sme pasti pod 10 ° C. Relativna 
vlažnost zraka ne sme presegati 75%. Zagotovite dobro prezračevanje 
med nanašanjem in sušenjem.

TEHNIČNI
LIST

Primalex Aqua Univerzalni Emajl je emajl na vodni osnovi visoke kakovosti 
z večnamensko uporabo za široko paleto površin v notranjosti in zunanjosti. 
Odličen oprijem na različne vrste materiala. Inovativna ekološka formulacija 
ne vsebuje težkih kovin in je certificirana za neposreden stik z živili in 
otroškimi igračami. Zagotavlja trpežen in trden zaključen sloj brez 
rumenenja.

 
Hitrosušeč emajl brez vonja 

 
Odlična pokrivnost

Najboljši v razlivanju

Enostaven za uporabo

Trpežna in odporna na vremenske vplive

ČAS SUŠENJA
Površina, vlažnost in temperatura bistveno vplivajo na čas sušenja 
in nanos drugega sloja. V primeru višje vlažnosti in nižje temperature 
se čas sušenja podaljša. Pri + 23 ° C in do 65% relativne vlažnosti 
se površina lahko ponovno premaže po 5 urah.

ČIŠČENJE
Vse madeže umijte takoj, preden se posušijo. Pred čiščenjem odstran-
ite čim več izdelka iz orodja. Pokrov doze trdno zaprite. Orodje takoj 
po uporabi očistite z White špiritom ali sintetičnim topilom. Nekatere 
lokalne oblasti imajo posebne površine za odstranjevanje odpadnih 
premazov. Ne izprazniti v kanalizacijo in vodotoke.

ZDRAVJE IN VARNOST
Podrobne informacije o zdravju in varnosti so na voljo v varnostnem 
listu, ki ga lahko prenesete na naši spletni strani www.primalex.eu.

enamel
universal

PREVOZ IN SKLADIŠČENJE
Da bi se izognili nevarnosti razlitja, vedno shranjujte in prevažajte v 
varnem pokončnem položaju. Shranjujte pri temperaturi od + 5 ° C 
do + 35 ° C. Zaščitite pred zmrzaljo.
Če je proizvod skladiščen v skladu s predpisanimi zahtevami v zaprti 
posodi, bo ohranil lastnosti uporabe vsaj do datuma, ki je naveden 
na embalaži.



TEHNIČNI
LIST

 
TEHNIČNI PARAMETRI
POKRIVNOST v 1 plasti                                                                        10 m2/l
GOSTOTA (g/cm3)                                                                             1.05  – 1.25
SUHA SNOV (%) max. 40 - 48  

VSEBNOST ORGANSKIH TOPIL  max. 0,03 - 0,05 kg / kg proizvoda

IZBOR
Gorove nianse                                                                  P1000 bela
 P1999 črna
 P1110 siva
 P4400 modra
 P5400 zelena
 P2880 rjava
 P6200 rumena
 P8190 rdeča
 
IZGLED visoki sijaj (vse pripravljene mešanice + baze)
                                                                                          saten (samo baze)

PAKIRANJE  0,75 L (gotove nianse)
                                                                                                    1 L (baze)
BAZE L, D, Z – vse nianse
 so na voljo v programu Color Center PPG
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