Qloss Primer

PRODUKTBESKRIVNING

Qloss Primer är en vattenspädbar akrylatdispersion. Qloss Primer är VOC-fri. Den har låg
ytspänning med mycket god filmbildning mot underlaget. Tillverkningscertifikat enligt ISO
9001 -standard. Genom partikelstorleken och den låga viskositeten ger Qloss Primer utmärkt
penetration av underlaget och en mycket bra vidhäftning mot alla typer av mineraliska
underlag även om den exponeras för vatten och hög alkalitet. Qloss Primer är registrerad
i BASTA.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Qloss Primer kan med fördel används som primer till Qloss Lack och Lackfärgsystem.

TEKNISKA DATA
Bindemedel

Styren/akrylat

Torrhalt

< 50%

Densitet

0,98 - 1,04 g/cm3

Partikelstorlek

< 0,15

Kulör

Vit mjölkig lösning som blir transparent när den torkar

Spädning

Vatten

pH

7,5 - 8,5

Filmbildningstemperatur

< +6°C

Viskositet

Max 700 m.Pa.s (Brookfield RVT, #2, 50 rpm)

ANVÄNDNINGSDATA
Spädningsförhållande

Betong: 1 del Qloss Primer & 4 delar vatten
Flytspackel: 1 del Qloss Primer & 3 delar vatten

Materialåtgång

0,01 - 0,03 liter/m2 koncentrerad Qloss Primer beroende
på underlag och dess sugande förmåga.

Användningstemperatur

>+ 5°C
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Torkning

Lufttorkande

Förpackning

25 kg dunk, 5 kg dunk, 1 kg flaska.

Lagring & förvaring

Lagras i slutna kärl. Lagringstid 1 år max + 20 C i sluten
originalförpackning. Skakas alt omröres innan användning.
Lagras frostfritt.

ARBETSANVISNING

Preparering av underlag

Applicering

Maskering

Rengöring

Arbetshygien

Arbetshygien
Leveransvillkor

Underlaget skall vara rent, torrt, homogent, fritt från
delamineringar, cementhud, fett, olja, damm eller liknande
som kan påverka vidhäftningen mot underlaget negativt.
Damm avlägsnas med dammsugare. Cementhud eller gamla
beläggningar avlägsnas med högtryckstvätt med efterföljande
torkning, alternativt med slungblästring, slipning eller fräsning.
Underlag som är förorenat av exempelvis olja eller fett skall
rengöras med ett alkaliskt rengörningsmedel. Underlag
förorenade med oljor, fett eller liknande gör det svårt att
garantera en god vidhäftning mot underlaget. Efter rengöring
skall underlaget primas med Qloss Primer enligt ovan.
Innan applicering ska Qloss Primer spädas med vatten och
blandningen kan appliceras med korthårig filtroller eller
primerspruta, kanna med stril och därefter borstning med mjuk
borste. Undvik att det bildas pölar i fördjupningar i golvet.
Eventuella pölar av primer rollas bort med en torr långhålig
målarroller. Primern skall bilda en stabil och säker film innan
ytan beläggs med Qloss Lack eller Qloss Lackfärg.
Vid maskering var noggrann med att välja en maskeringstejp
av hög kvalitet och som inte innehåller lösningsmedel. Efter
maskering skall tejpen avlägsnas omgående. Vid användning
av fel maskeringstejp riskeras underlaget att skadas. Tesa
levererar en mycket bra maskeringstejp för ömtåliga ytor som
är lösningsmedelsfria och släpper utan att skada underlaget.
Verktyg rengörs med vatten innan Qloss Primer har torkat.
Exponerade hudpartier rengörs med ljummet vatten innan
primern torkat. Primer som torkat in på huden kan vara svår
att avlägsna.
Efter tvättning: Smörj utsatta hudpartier med fet salva.
Vid sprutapplicering av primer rekommenderas att
skyddsglasögon och andningsskydd med dammfilter används
för att förhindra exposition av sprutdimma.
Använd skyddskläder för att undvika att få primer på huden.
Sörj för god luftväxling i trånga utrymmen. Stänk på huden bör
tvättas innan färgen/lacken torkat.
ABM 07.
Fraktbestämmelser enligt separat avtal.
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MÄRKNING
Skyddsmärkning

Ej märkningspliktig, icke hälsofarlig produkt.

Transport

Ej transportklassificerad. Transporteras frostfritt.

Qloss AB förbehåller sig rätten att ändra i ovanstående utan avisering härom. 24 februari 2021
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