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AQUA FLEX PRIMER 7608

FÄRGTYP

Vattenburen akrylatbaserad grundfÄrg fÅr trÄytor. InnehÇller medel som fÅrhindrar
blÇnad och mÅgel.

ANVÄNDNING

TrÄfÅnster och -dÅrrar.
Innan produkten tas i bruk bÅr fÄrgtillverkaren kontaktas fÅr att fÅrsÄkra att produkten
lÄmpar sig fÅr objektet i frÇga.

SPECIALEGENSKAPER

AQUA FLEX PRIMER 7608 har god intrÄngningsfÅrmÇga, minimerar kvistgulning och
ger en bra yta fÅr fortsatt behandling.

TEKNISKA DATA
Torrhalt

ca 43 volym-%
ca 59 vikt-%

Totala massan av fasta
Åmnen

ca 800 g/l

Flyktiga organiska Åmnen
(VOC)

ca 20 g/l

Teoretisk dryghet

9 mÉ/l (vÇtfilm 100 Ñm, torrfilm 40 Ñm)

Torktid, +23ÇC / 50 % RH
- dammtorr
- behandlingstorr
- ÉvermÑlningsbar

efter 10 min
efter 30-45 min
efter 3 h

FÉrtunning och rengÉring av
redskap

Vatten

Glans

7608-00: matt

KulÉrer

Vit

SKYDDSMÄRKNING

Se skydds/varuinformationsbladet.
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BRUKSANVISNING
Ytans fÉrbehandling

Ytan bÅr vara ren och torr.
TrÄets fukthalt bÅr vara mellan 9-15 %.
Det rekommenderas, att trÄet behandlas med ett effektivt trÄskyddsmedel, som skyddar trÄet mot
rÅta, mÅgel och blÇnad.

AppliceringsfÉrhÑllanden

Under appliceringen och torktiden bÅr luftens, ytans och fÄrgens temperatur vara Åver +15ÖC och
den relativa luftfuktigheten under 80 %.
Det bÄsta slutresultatet uppnÇs dÇ luftens temperatur Är +23 - 38ÖC, den relativa luftfuktigheten Är
50 - 70 % och ventilationen Är god.

Applicering

FÄrgen omblandas vÄl fÅre anvÄndningen.
FÄrgen appliceras med spruta.
Maximal effekt mot fÄrggenomslag pÇ furu uppnÇs genom att fÅrst behandla kviststÄllen och feta
partier med AQUA FLEX PRIMER 7608 innan hela ytan grundas med AQUA FLEX PRIMER 7608.
TrÄytan kan partiellt vara tÄckt av vakuumvÄtska, vilket kan fÅrlÄnga torktiden och vidhÄftningen vid
torktidens bÅrjan.
Detaljer behandlade med AQUA FLEX PRIMER 7608 bÅr placeras lodrÄtt och skiljas Çt med t.ex.
vaxbehandlat papp.

LAGRING

FÇr ej frysa. LÄmpligaste lagringstemperatur Är +10 - +25ÖC.
LagringsbestÄndighet 6 mÇnader.

Databladets uppgifter Är riktvÄrden som grundar sig pÇ laboratoriefÅrsÅk och praktisk erfarenhet. Teknos ansvarar fÅr att produktens kvalitet ÅverensstÄmmer med
vÇrt kvalitetsprogram. Teknos ansvarar dÄremot inte fÅr den utfÅrda mÇlningsbehandlingen, dÇ denna i hÅg grad Är beroende av fÅrhÇllandena vid hantering och
applicering. Teknos ansvarar inte heller fÅr skador som uppkommit pÇ grund av felaktig anvÄndning av fÄrgprodukten. Produkten Är uteslutande avsedd fÅr
yrkesmÄssigt bruk. Detta fÅrutsÄtter att anvÄndaren besitter nÅdvÄndiga kunskaper fÅr att handha produkten pÇ ett bÇde tekniskt och arbetarskyddsmÄssigt riktigt sÄtt.
De senaste versionerna av Teknos datablad, skydds/varuinformationsblad och systemblad finns pÇ vÇra hemsidor www.teknos-group.com.

