
 
  
Műszaki adatlap 

UNI-PRIMER 

Az ebben az adatlapban szereplő műszaki információk és utasítások a vállalatunk Kutatás és Fejlesztés Osztályának tapasztalatain alapulnak, mely 

a termékek hosszú távú gyakorlati felhasználására alapoz. Az ajánlásokra és javaslatokra, mely a termékek használatára vonatkoznak, nem 

vállalunk garanciát, mivel a helyszíni felhasználás körülményeire nincs hatással vállalatunk. Ezért a felhasználó felelős azért, hogy megerősítést 

nyerjen arról, hogy a termék valóban alkalmazható a felmerült műszaki problémára. A műszaki adatlap jelenlegi kiadása automatikusan 

érvénytelenít minden előző kiadást, mely ugyanezen termékre vonatkozott. 

 
 

 

 

Vízbázisú, akril alapozó 
 

Leírás 
 
Az UNI-PRIMER polimer emulzió stabilizálja a 
porózus felületet és biztosítja a megfelelő 
tapadást a vízbázisú festékeknek, 
csemperagasztóknak, flexibilis habarcsoknak, 
folyékony elasztomer bevonatoknak. 
Az alapfelület pórusaiba mélyre behatolva 
tapadóhídként szolgál a felhordandó 
felülethez. 
 

Alkalmazási terület 
 
Az UNI-PRIMER felhasználásra kész alapozó, 
mely kiváló tapadást biztosít a vízbázisú 
festékeknek olyan porózus felületeken, mint 
beton, vakolat, gipszkarton, faforgács lap stb. 
Stabilizálja a gyenge vagy morzsolódó 
vakolatot. 
Stabilizálja és csökkenti a víz elszívóképességet 
olyan felületeken mint gipszkarton vagy 
faforgács lap, melyeken csemperagasztót, 
AQUAMAT ELASTIC-ot (két komponensű, 
elasztikus vízzáró kence) vagy az ISOMAT SL 
17-et (elasztomer folyékony membrán a csempe 
alatti vízszigeteléshez, más néven folyékony 
fólia) használunk. 
Kül- és beltéri használatra egyaránt javasolt. 
 

Műszaki adatok 
 
Anyaga: emulzió 

Szín: fehér 

Sűrűség: 1.00kg/liter 
 

Felhasználási javaslat 
 
1. Alapfelület előkészítése 
A kezelendő felület legyen száraz, és por, 
olaj, mindenféle szennyeződéstől mentes. 
 
2. Felhordás 
Az UNI-PRIMER-t alaposan keverjük fel és 
ecsettel, szórófejjel vagy hengerrel 
egyenletesen hordjuk fel. 
 
  

Adagolás 
 
100-200 g/m2, a felület nedvszívó 
képességétől függően. 
 

Csomagolás 
 
Az UNI-PRIMER 1kg, 5kg és 20kg műanyag 
kannában kapható. 
 

Tárolás  
 
A termék eredeti, bontatlan csomagolásban 
+5oC és +35oC között tárolva 24 hónapig őrzi 
meg minőségét. Közvetlen napfénytől és a 
fagytól óvja. 
 

Megjegyzések 
 
Felhasználáskor a hőmérséklet min. +5oC 
legyen.  
 

VOC 

 
A 2004/42/CE (II melléklet, A táblázat) 
irányelv alapján a maximum megengedett 
VOC tartalom az WB típus, h alkategóriában 
30g/liter (2010) a használatra kész termékek 
esetén.   
A használatra kész UNI-PRIMER maximum 
30g/liter VOC-t tartalmaz. 
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