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AQUA PRIMER 2900-03
grundfÄrg

FÅRGTYP

Vattenburen alkyd-akrylbaserad grundfÄrg fÅr trÄytor.

ANVÅNDNING

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

EGENSKAPER

AQUA PRIMER 2900-03 trÄnger vÄl in i trÄet och ger god vidhÄftning. FÄrgen torkar snabbt och Är
lÄtt att slipa. LÄmpar sig fÅr skÅljlackering (flow coat) och dopplackering.

TEKNISKA DATA

Torrhalt

27 volym-%

Totala massan av fasta Ämnen

ca 520 g/l

Flyktiga organiska Ämnen (VOC)

ca 31 g/l

Teoretisk dryghet

10 mÉ/l (vÇtfilm 100 Ñm, torrfilm 33 Ñm)

Torktid, +23ÇC, relativ fuktighet 50 % (glas 100 Ém)
- dammtorr
efter 5 - 15 min
- klibbfri
efter 5 - 15 min
Torktiderna Är riktgivande, dÇ produkten Är avsedd att anvÄndas pÇ trÄbaserade underlag.
- slipbar och ÑvermÖlningsbar pÖ
trÄ

efter 30 - 60 min (vÇtfilm 100 Ñm)

FÑrtunning och rengÑring av
redskap
Glans

Vatten

KulÑrer

Vit

Matt

VÄnd
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BRUKSANVISNING
Ytans fÑrbehandling

Ytan skall vara ren och torr.
TrÄets fukthalt bÅr vara under 20 %.
Det rekommenderas, att trÄet behandlas med ett effektivt trÄskyddsmedel, som skyddar trÄet mot rÅta, mÅgel och
blÇnad.

AppliceringsfÑrhÖllanden

Luftens, ytans och fÄrgens temperatur skall vara Åver +15ÖC och den relativa luftfuktigheten under 80 % under tiden fÅr
applicering och torkning. 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 lÄmpar sig fÅr skÅljlackering (flow coat) och dopplackering.

LAGRING

FÅrvaras frostfritt. 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, sÄkerhetsdatablad och systemblad finns pÇ vÇra hemsidor www.teknos.com.

