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FLOW PRIMER

Tootekirjeldus
Harjatav nakkekrunt (primer) aluspõhja eeltöötlemiseks enne põranda
tasandamist. Flow Primer teeb betoonpõranda hästi nakkuvaks,
takistab õhumullide tekkimist ning tasandussegus oleva vee liiga kiiret
imendumist aluspinda. Sobib kasutamiseks sisetöödel.
• Nakkekrunt põrandatasandussegudele
• Kuivab kiiresti
• Lihtne peale kanda
• Väike kulu
• Parandab pumbatavate tasandussegude pealekantavust
• Väldib õhumullide teket
Kasutuskohad
• Hoonete ehituspaneelid
• Kohapeal valatud betoonpõrandad
• Tsemendipõhised tasanduspinnad
• Kips- ja puitlaastplaadid
Kasutusjuhend
Aluse eeltöötlus
• Aluspinnalt eemaldatakse mustus, tolm, tsemendiliim ning kogu lahtitulev materjal
• Vajaduse korral lihvitakse masinaga, puhastatakse pritsiga või silutakse teemantlihvijaga
Segamisvahekord
• Betoonpinnad ja tsemendipõhise tasandusseguga kaetud pinnad: 1 osa Flow Primerit, 3 osa vett
• Niiskust mittetaluvad pinnad, näiteks kips- ja puitpinnad: Ei lahjendata
• Segage toode enne kasutamist pakendi pööramise teel läbi, kuid vältige raputamist
Nakkekrundi laotamine
• Nakkekrunt kantakse pinnale harjates, kuni kiht on õhuke ja tasane
• Nakkekrunt peab enne põrandatasandussegu pealekandmist olema kuiv (olenevalt tingimustest
1–4 tundi)
• Väga imavad aluspinnad (nt kohapeal valatud betoonpõrandad) tuleb kruntida kaks korda
• Kui põrandatasandussegu pinnale tekivad õhumullid, on see üldjuhul märk puudulikust kruntimisest
• Töövahendid ja seadmed tuleb pesta kohe veega puhtaks
Jäätmekäitlus
Ladustamine ja jääkide käitlemine. Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta
https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank
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Tehnilised andmed
Materjali kulunorm

Õõnespaneelidest aluspinnad: u 10
m2/l.Kohapeal valatud betoonist aluspinnad: u 5
m2/l.Kipsist ja puidust aluspinnad: u 7 m2/l.

Olek

vedelik

Kogus pakendis

10 l nõu

Ladustamine

Jahedas kohas, mitte alla + 6 °C, tihedalt suletud
algses mahutis kuni 1 aasta

Minimaalne kasutustemperatuur

Aluspõranda ja ruumi temperatuur peab olema
vähemalt +10 °C

Kuivamisaeg

olenevalt tingimustest 1–4 h

Vedeldi

vesi

Pealekandmisviis

harjates

Transportimine

soojalt transportimine

Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa
seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.

