Техническа карта

Баумит Дивина Праймер
Baumit Divina Primer
Продукт

Готов грунд за вътрешна дисперсна боя, приготвен на база синтетични смоли.

Състав

Вода, добавки, пълнители, органични свързващи вещества.

Свойства

Грунд с отлична покриваемост, бял, устойчив при миене, без вътрешни
напрежения, траен, без разтворители.

Приложение

Свръзващ мост за получаване на равномерен цвят на пластовете боя. Използва се
най-вече за основи с повишени абсорбиращи свойства (гипсови мазилки,
гиспокартон и т.н.). Като предварително оцветен слой, с високи покриващи
свойства, преди полагането на Баумит Дивина Колор, Професионел и Класик.

Технически
данни

Плътност:
Съдържание на твърд остатък:
pH-стойност (20°C):
Цвят:
Вискозитет:
Разход:
Покриваемост:

около
около
8
бял
около
около
около

1,30 kg/dm3
40 %
3000 mPas
0,07 l/m2 при една ръка*
120 m2/9 литра

*) според вида на основата (попиващата способност, грапавина) и начина на полагане

Класификация според
закона за
химикалите

Детайлна класификация може да се вземе от сайта www.baumit.com (съгласно чл.
31 и Приложение ІІ на Наредба 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета на
Европа от 18.12.2006), или от Листа с данни за безопасност, който може да се
изиска от производителя.
Максималното съдържание на летливи органични съединения (ЛОС) за този
продукт (кат.: А/ж, ППВО) е 30 г/л.

Съхранение

На сухо, студено и защитено от замръзване място, в затворени оригинални
опаковки, срок на съхранение 18 месеца.

Гаранция за
качество

Собствен контрол в заводска лаборатория.

Форма на
доставка

Пластмасова кофа 9 l

Основа

Основата трябва да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да не е
водоотблъскваща, да няма изцветявания на соли, да е с необходимата
носимоспособност и да няма ронещи се части.

Преработка

Нанася се посредством четка, валяк или машинно, включително с бояджийски
еърлес уред. Да се полага неразреден или разреден с макс. 15 % вода. Нанася се
колкото се може по-равномерно. Време на съхнене около 3 часа.

Общи
положения

Температурата на въздуха, основата и материала по време на полагането и
съхненето трябва да е минимум +5°С.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически
познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание
нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не
освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.
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