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- Javítja a fedőfestékek fedését
- Kiegyenlíti a felület tökéletlenségét
- Biztosítja a fedőfestékek kiváló tapadását

-

MAGNAT PRIMER
STABILIZÁLJA A FELÜLETET

ALKALMAZÁS

A MAGNAT PRIMER olyan termék, amely stabilizálja a festett alapfelületet és kiegyenlíti a tökéletlenségeit, ezáltal 
megnövelve a fedőfestékek bevonatának a tartósságát, ill. a kiadósságát.

A festék a cement, cement-mész, gipsz, fa, fa eredetű alapfelületeknek, valamint lakó-, iroda- és közösségi 
helyiségekben használt beltéri üvegszálas tapétáknak az első, egyszeri, alapozó festéséhez javasolt. Különösen 
javasolt a gipszkarton lemezekhez, a MAGNAT CERAMIC kerámiafestékek alá, valamint a sötét intenzív színeknek 
világos színre való átfestéséhez.

Az alapfelületnek száraznak, por- és szennyeződésmentesnek kell lennie. 

A friss cement-mész vakolatok 3-4 hetes kondicionálás után festhetők, a gipszvakolatok 2 hét után. A gipszkarton 
lemezek közötti száraz fugákat át kell csiszolni dörzspapírral vagy hálóval, utána portalanítani. Az emulziós festékek 
régi, az alapfelülethez rosszul tapadó bevonatait el kell távolítani, ha erősen tapadnak, át kell mosni enyhén 
tisztítószeres vízzel, leöblíteni és hagyni megszáradni. Az erősen nedvszívó, lazán kötött, porladó és elmeszesedett 
felületeket (azaz: kézzel való dörzsölésnél látható pornyomokat hagynak) le kell festeni diszperziós mélyalapozóval. 
A mélyalapozóval helyesen lefestett alapfelületnek mattnak kell lennie. Az alapfelület egyenetlenségeit glettel kell 
kisimítani, a repedéseket és hiányokat glettel kell kiegészíteni.

Lehetséges a termék összesűrűsödése, amely megszűnik max. 5% víz hozzáadásával és alapos keverés után.

FELHASZNÁLÁSI MÓD

Alapfelület előkészítése:  

Termék előkészítése:  
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TERMÉKLEÍRÁS
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MAGNAT PRIMER

Fényesség PN EN 13300 szerint

Viszkozitás Brookfield RVT, 20ºC, min

Dörzsölésállóság:

PN EN 13300 szerint

PN-C-81914:2002 szerint

Bevonat száradási ideje 23±2ºC hőmérsékleten, 
50±5% relatív páratartalomnál 3. fokozat, legfeljebb

mély matt

[mPas]   5000

2. osztály

I. típus

[h]   3

EGYES FESTÉSI MÓDSZEREK PARAMÉTEREI
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Belterekben festeni +10 °C fölötti környezeti és felületi hőmérsékleten lehet.
A festéket egy rétegben kell felvinni.
A fedőfestékek 2-4 óra után vihetők fel.
A hidrodinamikus szórással történő festés esetén, a megfelelő viszkozitás elérése érdekében a festék 5 - 10% víz 
hozzáadásával hígítható.
A festési eszközöket a munkálatok befejezte után vízzel kell elmosni.

Gyártás időpontjától számított 48 hónap

Egy rétegű festésnél 12 m²/l -ig. Az alapfelület szívóképességétől függ.

 * a Graco cég modell 395 ST PRO berendezésekkel végzett szórás

FELHASZNÁLHATÓSÁGI IDŐTARTAM

KIADÓSSÁG

A festéket alaposan fel kell keverni.
Az ecsettel vagy hengerrel való festés esetén a hígítás nem javasolt.
A festékhez nem adható titánfehér, mész, illetve kréta.

Festés:  
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VOC-tartalom (illékony szerves vegyületek): EU határérték erre a termékre (A/g/WB): 30 g/l (2010). Ez a termék 
legfeljebb 30 g/l VOC-t tartalmaz.

fehér

Termék előkészítése:  

SZÍNEK

VOC

PN-C-81914:2002 szabvány szerint, I. típus - nedvesen súrolásnak ellenálló festék

SZABVÁNYOK ÉS BIZONYLATOK

MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

EUH208: 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót 
válthat ki.
Tárolási konzerváláshoz használt biocid készítményeket tartalmaz: C(M)IT/MIT (3:1).
EUH211 Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt 
nem szabad belélegezni.
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 
27.) VM rendeletnek megfelelően.
Tárolási hőmérséklet: +5 és +30 °C között.

Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes
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A technikai adatlapon szereplő információk célja a termék optimális felhasználásának biztosítása, ugyanakkor nem 
jelentenek alapot a Gyártó jogi felelősségéhez, mivel a felhasználási feltételek nem állnak ellenőrzése alatt. 
A termék összetételének bármilyen megváltoztatása nem megengedett és jelentős mértékben ronthatja a 
felhasznált anyag minőségét. Más Gyártók termékeivel történő kombinálás esetén nem vállalunk semmilyen 
felelősséget. A feljebb megadott tájékoztatás jóhiszeműen került megadásra, ismereteink akkori állása és a 
gyakorlati tapasztalat alapján. A Gyártó fenntartja magának a jogot a tartalom megváltoztatásához a későbbi 
kiadások során, a felhasználók e tényről történő előzetes tájékoztatása nélkül.

FIGYELEM!


