
Gyártó által megadva ~ 24 óra

Hígíthatóság (alapfelülettől függően) Gyártó által megadva  1:1 – 1:3 (alapozó:víz) arányban

~2 óra (tapintásra száraz)

~5 óra (következő réteg felhordása)

Bontatlan csomagolásban a gyártástól számított 12 hónapig, a tárolási feltételek betartása esetén (megfelelően zárt csomagolásban, száraz, hűvös, 

napsugárzástól és fagytól védett helyen, (+)5°C és (+)25°C közötti hőmérsékleten, gyermekek elől elzárva).

Tárolásának, raktározásának szabályai:

MA_Thermomaster.Primer-20150701_HU

Vizsgálati módszer

Sűrűség

Ezen műszaki adatlap érvényes a Masterplast Kft. által eladott termékekre, a nyilatkozat módosításáig, illetve visszavonásáig. Mivel a műszaki 

adatlap tartalma módosulhat, ezért a tervező/végfelhasználó kötelessége meggyőződni arról, hogy  a legfrisebb kiadású műszaki adatlap álljon 

rendelkezésére (*kiadás dátumát lásd alul). A műszaki adatlap mindenkori aktuális változata a www.masterplastgroup.com honlapon elérhető. A korábban 

kiadott műszaki adatlapok a frissítést követően érvényüket vesztik!

Ezen műszaki adatlap a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek birtokában került 

összeállításra. Az adatlapban foglaltak tartalma folyamatos ellenőrzés alatt áll, indokolt esetben frissítésre, új ismeretek birtokában kiegészítésre kerül. A 

termék a megadott műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel összes végfelhasználási lehetősége előre nem ismert, minden esetben a tervező 

és/vagy végfelhasználó felelőssége meggyőződni a termék adott szerkezetben, adott módon történő alkalmazhatóságáról.

*Kiadás dátuma: 2015. 07. 01.

Az 1907/2006/EK rendelet alapján nem biztonsági adatlap köteles termék.

Lehetséges veszélyek, megelőző előírások:

Jótállás, szavatosság:

Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően - a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló 

számla bemutatása esetén. A termék teljes felületre történő felhordása előtt helyszíni próbafelület készítése javasolt.

Száradási idő (+20 ºC, 65 % rel. páratart.) Gyártó által megadva

between (+)5 ºC - (+)25 ºC  

 Csapadékkal (festékréteg kimosódása) szembeni 

ellenállás kialakulása (+20 ºC, 65 % rel. páratart.)

Mérete, kiszerelése:

Rendeltetése és 

felhasználási területe:

Akrilát kötőanyag, víz, felületaktív adalékanyagok.

Kivitelezési körülmények - felület és a levegő hőm. Gyártó által megadva

Anyaga:

Aljzatok nedvszívó képességének csökkentésére, tapadás növelésére. 

Hidegburkolati ragasztók, önterülők és vakolatok alatti alapozásra.

Gyártó által megadva

1 l/kanna vagy 5 l/kanna 

0,1 – 0,15 l/m
2

~ 1,02 g/cm
3 

Felhordása

MŰSZAKI ADATLAP

Thermomaster Primer

Gyártó által megadva textil festőhenger, festőecset

Általános jellemzők Termékjellemző

Gyártó által megadva
Anyagszükséglet (felület nedvszívó képességétől és 

érdességétől függően) 

MASTERPLAST Kft., 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a 

(www.masterplastgroup.com)

Termék megnevezése:

Forgalmazza:

Thermomaster Primer univerzális alapozó

 


