FUMEX 1 PRIMER
FIXAČNÝ, VODOU RIEDITEĽNÝ PROSTRIEDOK BEZ ZÁPACHU, BLOKUJÚCI ŠKVRNY PRE INTERIÉRY
kód 4460001
POPIS
FUMEX 1 PRIMER je biely polokrycí fixačný prostriedok,
určený na preventívne ošetrenie stien so škvrnami nikotínu,
kávy, potravinových tukov (fritovacie oleje), vína, fixiek,
atramentu do pier, sadzí atď., pred natieraním s FUMEX 2
FINITURA.
FUMEX 1 PRIMER, s jednoduchým roztieraním a rýchlym
zasychaním, je schopný absorbovať zložky škvŕn bez toho,
aby vystúpili na povrch.
Z dôvodu rýchlosti a jednoduchosti použitia je zásah
FUMEX 1 PRIMER/ FUMEX 2 FINITURA určený
predovšetkým na natieranie verejných miestností, barov,
pizzerií atď.., zvlášť na plochy viac vystavené usadzovaniu
nečistôt (napr. blízko kávomatu, pece, ústredného kúrenia
atď..)
Prípadné pretretie nešpecializovanými, vodou riediteľnými
farbami nezaručuje účinnosť úplného zakrytia škvŕn.
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
Vhodný na:
- Nové a staré omietky na báze vodných pojív.
- Povrchy z betónu.
- Povrchy zo sadry a sadrokartónu.
- Staré nátery a vrstvy organickej alebo minerálnej povahy,
suché, celistvé, savé a súdržné.
- Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že
pohlcujú vlhkosť. Povrchy sa vhodne pripravia podľa
pokynov odseku PRÍPRAVA PODKLADU.
Nepoužívať na čerstvé podklady.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
- Povaha pojiva: Kopolymér modifikovaných syntetických
živíc vo vodnej disperzii.
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,07 ± 0,03 kg/l
- Viskozita v čase balenia UNI 8902: 1250 ± 250 cps pri
25 °C (rotačný viskozimeter Brookfield)
- Vzhľad: biely polomatný.
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk
za 30 minút; možnosť naniesť ďalšiu vrstvu po 2 hodinách.
PRÍPRAVA PODKLADU
Povrchy z omietky, sadry a sadrokartónu:
- Skontrolovať, či je podklad správne suchý a vyzretý. V
prípade potreby vykonať obnovu alebo spevnenie pomocou
špeciálnych produktov.
- Pri výskyte plesní ošetriť povrch čistiacim prostriedkom
COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom
COMBAT 333 kód 4810333.
- Odstrániť pomocou kefovania alebo pomocou umývania
prípadné výkvety a odlupujúce sa staré nátery. Úplne
odstrániť prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo
temperovej maľovky.
- Odstrániť nánosy prachu, smogu a iných nečistôt
pomocou kefovania.
- Vyrovnať nerovnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny,
pukliny a preliačiny s TAMSTUCCO
9400006/9410110. Vytmeliť pukliny vhodnými tmelmi.
- Skleneným brúsnym papierom obrúsiť tmelenia a záplaty;

odstrániť prach.
- Skontrolovať, či je podklad riadne suchý a aplikovať jednu
vrstvu FUMEX 1 PRIMER, zriedený 10-15 % vodou.
- Naniesť FUMEX 2 FINITURA.
NÁVOD NA POUŽITIE
- Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhkosť podkladu: <10%
- Náradie: štetec, valček.
- Počet vrstiev: 1.
- Riedenie: 10 % vodou.
- Čistenie náradia sa vykonáva vodou hneď po použití.
- Približná výdatnosť: 18-20 m2/l na vrstvu a vzťahuje sa na
hladké a stredne savé podklady. Je vhodné stanoviť
skutočnú výdatnosť predbežnou skúškou na danom
podklade.
- Na dosiahnutie maximálnej účinnosti systému sa vždy
odporúča čistenie (vodou alebo kefovaním) na odstránenie
nánosov látok, ktoré môžu brániť priľnutiu.
ZAFARBENIE
-----USKLADNENIE
Maximálna teplota skladovania: +30 °C
Minimálna teplota skladovania: +5 °C
rodukt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je
skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo
vhodných teplotných podmienkach
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)
Kat. I: jednozložkové nátery s vysokou výkonnosťou (na
báze vody): 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)
FUMEX 1 Obsahuje max.: 140 g/l VOC
Produkt si nevyžaduje označenie štítkom v zmysle Leg.
Dekr. 65 z 14/03/03 v znení neskorších predpisov. Používať
produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných
noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí,
nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako
špeciálny odpad. Uchovávať mimo dosahu detí. Používať
iba na dobre vetranom mieste. V prípade kontaktu s očami
okamžite vymývať veľkým množstvom vody. V prípade
požitia ihneď vyhľadať lekára a ukázať mu obal alebo štítok.
Nezahadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov
alebo do okolia.
Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov
HESLO TEXTU
Fixačný, vodou riediteľný prostriedok bez zápachu,
blokujúci škvrny.
Aplikácie, na vopred pripravené povrchy, produktu FUMEX
1
PRIMER kód 4460001, na báze modifikovaných
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syntetických živíc vo vodnej disperzii, v 1 vrstve,
v množstvách stanovených podľa savosti podkladu.
Dodávka a pokládka materiálu € ................. na m2.

Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informácie uvedené v tomto
technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a
vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá
zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri
aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a
efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento
technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.
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