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Fibergum Primer

Ґрунтівка для покращення адгезії між
гідроізоляцією Kiilto Fibergum і
вирівнювальними сумішами для
вологих приміщень, бетоном чи
підлогою з дощок. На водній основі.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
Ґрунтівка для водонепроникних мембран, що використовуються в
приміщеннях.
ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ
Приберіть із нижньої поверхні цементне молоко, наявні
матеріали, шліфувальний пил, зайві частки й жир. За необхідності
відшліфуйте за допомогою відповідного інструмента. Нанесіть
ґрунтівку тонким рівнім шаром на поверхню за допомогою щітки
або шпателя. Міцно втріть. Перед нанесенням мембрани шар
ґрунтівки повинен повністю просохнути. Перед початком роботи
ознайомтеся з посібником Kiilto щодо створення захисту від води.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Інформація, наведена в цих характеристиках продукту, базується
на результатах випробувань і практичному досвіді.
Характеристики наведено для стандартних умов. Характеристики
й результат відрізнятимуться за інших умов і методів роботи. Ми
гарантуємо високу якість наших продуктів згідно з нашою
системою керування якістю. Оскільки компанія не може
контролювати спосіб або умови використання продукту, вона не
несе відповідальність за наслідки у випадку недотримання вимог
до умов або неправильного використання. Отже, ми не несемо
відповідальність за остаточний результат роботи. Для
правильного використання продукту користувач повинен
ознайомитися зі змістом інструкцій із виконання робіт і посібником
із норм проведення робіт, якщо такі надаються.
НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА БЕЗПЕКА
Уникайте контакту свіжого продукту зі шкірою. Використовуйте
захисні рукавиці. Див. паспорт безпеки матеріалу. Детальнішу
інформацію щодо утилізації продукту й пакування див. на сторінці
www.kiilto.com.

• Помаранчевий колір сприяє простоті
нанесення

• Водорозчинна

ШВИДКІСТЬ ЗАТВЕРДІННЯ

1–2 години залежно від умов
навколишнього середовища

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ

+10… 25 °C

КЛАСИФІКАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАТИ

М1-надзвичайно мала емісія летких
речовин в повітря

МОРОЗОСТІЙКІСТЬ

Замерзає

ВИТРАТА

Прибл. 8 м²/л (нерозведений)

СПІВВІДНОШЕННЯ СУМІШІ

Суміш для вирівнювання або бетонна
основа: розвести водою в пропорції 1:1.
Гіпсокартонні панелі: не розводити.
Інші абсорбуючі панельні основи:
розвести водою в пропорції 1:1.
Неабсорбуючі панельні основи: не
розводити.
Грубозернистий бетон або цегельна
кладка: розрівняти за допомогою суміші
для вирівнювання на основі цементу Kiilto

ЩІЛЬНІСТЬ/ПИТОМА ВАГА

Прибл. 1

РОЗМІРИ УПАКОВКИ

1 л, 3 л

ЗБЕРІГАННЯ

3 роки, за умови зберігання в контейнері,
що не відкривався, за температури вище
+1 °C.
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