KARTA TECHNICZNA
RUSTOLEUM MAGNETIC PRIMER
Charakterystyka:
Ciemnoszary podkład, który przekształca zwykłą powierzchnię w magnetyczną. Idealny
zarówno do drewna, metalu, muru, płyty gipsowo-kartonowej, tynku jak i wielu innych
podłoży. Może być pokryty każdą farbą, zarówno matową jak i błyszczącą. Do stosowania w
komplecie z farbami tablicowymi kredowymi jak i zwykłymi emulsjami ściennymi. Najlepsze
efekty przyciągania gwarantują silne magnesy o małej wadze jak np. magnesy neodymowe.
Warunki malowania:
Stosuj, gdy temperatura wynosi od 10 ° C do 32 ° C a wilgotność jest poniżej 85%. Warunki
takie zapewnią prawidłowe schnięcie produktu.
Przygotowanie:
Usunąć luźną, starą farbę oraz rdzę jeśli występuje za pomocą szczotki drucianej lub papieru
ściernego. Lekko zeszlifować błyszczące powierzchnie. Umyć za pomocą wody i mydła,
spłukać, a następnie pozostawić do wyschnięcia.
Malowanie:
Zabezpiecz obszar, który chcesz pomalować taśmą malarską przed rozpoczęciem prac.
Wymagane są min. 3-4 warstwy podkładu magnetycznego. Przed użyciem dokładnie
wymieszaj farbę i mieszaj regularnie podczas aplikacji, aż farba będzie spójna o ciemnym
szarym kolorze. Użyj wałka do farb rozpuszczalnikowych, który zapewnia gładkie
wykończenie.
Aplikuj podkład ruchem w górę i w dół. Im gładsza powierzchnia, tym silniejsze przyciąganie
magnetyczne. Zeszlifuj delikatnie powierzchnię po nałożeniu i przeschnięciu wszystkich
warstw.
Czas schnięcia:
Wartości podane są w temp. 20°C i 50% wilgotności względnej. Niższe temperatury będą
wydłużać czas schnięcia farby. Druga warstwa podkładu magnetycznego może zostać
nałożona po 60 minutach.
I stopień schnięcia - 60 minut
III stopień schnięcia - 90 minut.
Aplikacja warstwy nawierzchniowej po 4 godzinach od ostatniej warstwy farby
magnetycznej.
Zastosowanie więcej niż 2 warstw farby nawierzchniowej zmniejszą skuteczność magnesów.
Upewnij się, że warstwa wierzchnia nałożona jest możliwie jak najbardziej gładko.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne z naszymi wiedzą i są podane w
dobrej wierze, ale bez żadnej gwarancji. Rekomendujemy, aby obszar próbny został pokryty
farbą, aby upewnić się, że produkt spełnia indywidualne wymagania. Wartość graniczna UE
dla tego produktu (Cat A / i): 500 g / l. Ten produkt zawiera maksymalnie 380 g / l LZO.
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Czas przydatności do użycia

2 lata od daty produkcji (nieotwarta puszka)

Środki ostrożności
Suchość na dotyk

W trosce o bezpieczeństwo, zawsze staraj się
zapewnić dobrą wentylację w pomieszczeniu.
Produkt łatwopalny.
60min

Aplikacja następnej warstwy

60min

Aplikacja warstwy nawierzchniowej

4godz. Po aplikacji ostatniej warstwy podkładu

Typ narzędzi do nakładania

Wałek do farb rozpuszczalnikowych lub dobrej
jakości pędzel z włosia naturalnego.

Mycie narzędzi

Biały spirytus

Wydajność

Ok. 4m2/500ml

