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CARAZZOPRIM
Carazzo grunning

Introduksjon
CarazzoPrim er en vannbasert, transparent, isolerende grunning for vegger, tre, gulv og tak. Grunningen kan 
også brukes på glatte overflater og ikke-jernholdige-materialer. CarazzoPrim er spesialutviklet for å gjøre 
Carazzo holdbar over ti dog skape god vedheft.

Viktigste egenskaper
• Veldig lett å bearbeide/påføre
• Isolerer flekker i overflaten
• Isolerer blødende treverk, inkludert kvist i 
 treverket
• Universell klebebro, også på glatte overflater
• Egnet for indirekte matkontakt
• Luktfri
• Sikrer en jevn overflate
• Sikrer optimal vedheft for Carazzo

Bruksområder
• Tregulv og trapper
• Forberedte betonggulv
• Gamle, godt vedlikeholdte malingsoverflater
• Sparklede gulv og Epoxy
• Møbler
• Kjøkkenskap
• Innerdører og lister
• Innvendige vindusrammer
• Glatte overflater
• Ikke jerholdige materialer
• Vegger som trenger flekkisolasjon
• Veggfliser

Forberedelse
De fleste malingsproblemer kommer på grunn av 
dårlig forberedelse eller bruk. Overflaten du skal 
male bør være ren, tørr, fri for støv og fett. Gode 
forberedelser vil hjelpe malingen med å gi langvarig 
beskyttelse.

1. Fjern all overflateforurensning og løse partikler. 
Inkludert kalk og rust.
2. Skinnende overflater må alltid slipes til en matt 
overflate for god vedheft.
3. Fjern alt av fett, fukt og nikotin flekker. Puss godt 
og la tørke.
4. Overflatene må rengjøres med Pure & Original Super 
Cleaner eller lignende. Påfør alltid CarazzoPrim på 
en ren og tørr overflate.

Overflate treverk: puss treverket for en jevn 
overflate og sørg for at overflaten er ren. Fyll 
eventuelle hull med trefyller. Påfør ett lag med 
CarazzoPrim. Det anbefales å pusse/vaske lett i 
overflaten mellom lagene for å fjerne hevet treverk 
og for å sikre at det er støvfritt. Treverket kan ha 
opptil 16% fuktighetsinnhold. Avslutt med minimum to 
tynne strøk Carazzo. 

Overflate, betong og sement: betongen må være 
herdet og tørr. Betong kan ha 5% fuktighetsinnhold. 
Avfett overflaten med Pure & Original Super Cleaner 
eller lignende. Hvis betongen ikke er porøs, puss den 
opp til den er åpen. Test med vannspray! Hvis vannet 
umiddelbart trekker inn i betongen, er den porøs nok 
og klar til å bli malt. Begynn med ett lag CarazzoPrim 
fortynnet med 15% vann. La det tørke grundig og ferdig 
med to til tre tynne strøk Carazzo.

Flytsparklede gulv: spør forhandler for rådgivning.

Overflate, oljebasert maling: puss og vask overflaten 
grundig og fjern støv med Pure & Original Super 
Cleaner eller lignende. La tørke godt. Påfør ett lag 
Pure & Original CarazzoPrim.

Overflate, vegger: påfør 1 lag Pure & Original 
CarazzoPrim på vegger med flekker som nikotin og 
tørkede vannskader.

Overflate, Glatt eller skinnende/fliser: vask 
overflaten, puss grundig for god vedheft og fjern 
alt støv med Pure & Original Super Cleaner eller 
lignende. La tørke. Påfør ett lag Pure & Original 
CarazzoPrim.

Overflate, ikke-jernholdige materialer: vask 
overflaten, puss grundig for god vedheft og fjern 
alt støv med Pure & Original Super Cleaner eller 
lignende. La tørke. Påfør ett lag Pure & Original 
CarazzoPrim.
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Fakta for produktet ved 20ºC
Spesifikk tyngdekraft;  1,03 g/cm3

Inn volum;   +/- 40 vol%
Anbefalt. tørrlagtykkelse; 30 mikrom
Anbefalt. Våt lagtykkelse;  74 mikrom
Teoretisk dekkevne;   12 - 15 m²/L
Tørketid;    støvfri 1 time
Overmalbar;    etter min. 4 timer
Brennbar;   nei
Gloss;    silkematt

EU-grense: VOC klasse A / h. Dette produktet inneholder
max. 30 gr / l VOC.

Oppbevares i originalemballasjen og på et frostfritt 
sted: 12 måneder.

Teknisk rådgivning
Ikke alle overflater og deres behandlinger kan 
beskrives i denne tekniske
informasjonen. Ta kontakt med din forhandler for å få 
råd om konkrete utfordringer.
Denne tekniske informasjonen er basert på de nyeste 
malings-teknikker. Pure & Original
påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte 
skader som kan oppstå ved bruk eller
tolkning av informasjonen. Påføring, arbeidsteknikk 
og de forhold produktet benyttes
under ligger utenfor vår innflytelse og store 
forskjeller i overflater kan kreve tilpassing av
prosedyren i henhold til innsikt av en kompetent 
bruker.

Sikkerhet
Dette produktet irriterer hud og øyne. Vennligst vask 
grundig med mye vann og kontakt lege hvis nødvendig. 
Hold maling utenfor barnas rekkevidde. Ventiler godt 
under pøføring og tørkeprosessen.
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Rengjøring
Rengjør hender og verktøy umiddelbart etter bruk med 
såpe og vann. Det anbefales at du rengjør verktøyene 
med white spirit for å unngå rust på verktøy. Les 
sikkerhetsregler om white spirit før bruk.
Rengjør overflaten med et mildt vaskemiddel, ikke 
aggressive blekemidler. Flekker på maling som kaffe, 
vin, fett osv. Kan fjernes umiddelbart med en fuktig 
klut, med Pure & Original Super Cleaner utblandet 
med 20% vann, eller lignende produkt.

Forutsetninger ved påføring
Påfør malingen med en langhåret pensel eller rulle. 
Fortynning er ikke nødvendig. Ikke mal i direkte sollys. 
Mal fra en tørr overflate til en våt og allerede malt 
overflate. Rør godt før bruk.

Temperatur: >10°C, <35°C 
(luft, overflate og materiale).
Relativ fuktighet: 85% maks.

Farger
Transparent.

Tilgjengelig
Tilgjengelig i 1L og 2,5L.
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