
Teknisk information

Intact Primer
Ekstremt fyldig og fugtafvisende, vandfortyndbar trægrunder til
træfacader.

Produktbeskrivelse

Ekstremt fyldig og fugtafvisende, vandfortyndbar trægrunder til træfacader. Anvendes i system med
Intact Matt/Intact Total.

Træoverflader udendørs. Anvendelsesformål

■ Ekstremt fyldig
■ Vandbaseret
■ God indtrængningsevne

Egenskaber

1 liter
3 liter
10 liter

Emballage/emballagestørrelser

Hvid/Basis 1
Basis 3

Farver

MatGlansgrad

FrostfritOpbevaring

Bindemiddel: AlkydemulsionTekniske data

VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/e): 130 g/l (2010).
Dette produkt indeholder max 130 g/l VOC.

Bemærk

MAL-kode: 00-3 (1993)

Bearbejdning

Intact Primer anvendes i system med Intact Matt/Intact Total. På umalet træ giver Intact Primer i
kombination med Intact Matt/Intact Total et komplet malesystem med kun 2 lag. 1 lag Intact Primer i
samme farve som 1 efterfølgende lag af Intact Matt/Intact Total giver samme beskyttelse og slidstyrke
som et traditionelt 3-lags system.

Før der males, skal overfladerne være tørre, faste, rengjorte for snavs og fedt samt indeholde maks.
16 % fugt. Udsatte overflader som f.eks. endetræ, sammenføjninger m.m. behandles med Grundolja
LF, inden der grundes med Intact Primer.

Klargøring af underlag

Efter grunding behandles overfladen med Intact Matt/Intact Solid.

Overflader, der før har været malet, renses med facaderens, og ubehandlet træ behandles med
Grundolja LF og Intact Primer.



Teknisk information

Nyt træ med mange knaster og højt indhold af harpiks kan forårsage misfarvning. For at modvirke
dette kan man behandle 1 ekstra gang med Intact Primer på knasterne. Især ved maling med lyse
farver.

VandFortynding

4-5 m²/liter på savede overflader
5-6 m²/liter på høvlede og glatte overflader

Dækkeevne

Arbejdstemperatur min. +8°C på overflader, materiale og omgivende luftBetingelser for påføring

Støvtør: 6 timer
Kan overmales: 12 timer, eller når overfalden er tør
Gennemtør: flere døgn
(værdierne gælder ved +23°C, RF 50%)

Tørring/tørretid

Påføres med pensel, rulle eller sprøjte. Ved påføring med sprøjte skal der efterstryges med
pensel.

Værktøjer

Anbefalede sprøjteindstillinger for airless-sprøjte:
Mundstykke: Linjemundstykke W1502, W1504 eller Linelacer 315
Sprøjtetryk: 150-180 bar
Sprøjtevinkel: Valgfri
Fortynding: Vand

VandRengøring af værktøj

Bemærkninger

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.Rengøring og desinfektion

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk
dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.

Bortskaffelse
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