Akrylový primer ve vodní disperzi bez obsahu rozpou tìdel
s velmi nízkým obsahem organických tìkavých látek (VOC)

OBLASTI POU ITÍ
Univerzální primer ke zvý ení pøídr nosti vyrovnávacích stìrek
na v echny savé i nesavé povrchy v interiéru.
Nìkteré pøíklady pou ití
pøíprava cementových potìrù a hutných a hladkých
betonových podlah pøed provádìním vyrovnávacích stìrek
MAPEI (viz materiály pro pøípravu podkladù)
o etøení povrchù se zbytky lepidel starých stìrek dobøe
dr ících na podkladu pøed provedením vyhlazovací stìrky
nebo pøed pou itím cementových lepících tmelù
o etøení povrchù na bázi sádry, anhydridu, døeva, lodní
pøekli ky, døevotøísky a teraca, dla by z keramiky a pøírodního
kamene pøed aplikací vyrovnávací stìrky nebo lepidla
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Eco Prim T je primer na bázi akrylových pryskyøic ve vodní
disperzi bez obsahu rozpou tìdel s jednoduchou aplikací,
výbornou pøídr ností k podkladu, odolný proti vodì a stárnutí.
Eco Prim T má vzhled bílého latexu a je pøipraven
k okam itému pou ití; snadno se aplikuje tìtcem nebo
váleèkem.
Eco Prim T není hoølavý a obsah organických tìkavých látek
(VOC) je prakticky nulový (EMICODE EC1 Plus). Z tohoto
dùvodu je naprosto ne kodný jak pro pracovníky, kteøí aplikaci
provádìjí, tak pro koneèné u ivatele prostor, ve kterých byl
pou it. Mù e být skladován bez zvlá tních opatøení.
DÙLE ITÁ UPOZORNÌNÍ
Pou ívejte Eco Prim T pouze na podlahy v interiérech.

Na magnezitové podklady pou ívejte Primer EP nebo
Mapeprim SP.
Eco Prim T pou ívejte pouze na døevo, které je stabilní proti
vlhkosti.
Nepou ívejte Eco Prim T v pøípadì vzlínající vlhkosti.
ZPÙSOB POU ITÍ
Pøíprava podkladu
Podklad musí být stejnomìrnì vyschlý, pevný, zbavený prachu,
nesoudr ných èástic, bez trhlin, nátìrù, voskù, olejù, koroze
a dal ích materiálù, které mohou nepøíznivì ovlivnit pøídr nost
k podkladu.
V ka dém pøípadì musí být dodr eny normy a pøedpisy platné
pro jednotlivé státy.
Je nezbytné si ovìøit, zda nedochází ke vzlínající kapilární
vlhkosti.
Plovoucí potìry umístìné na lehèených vrstvách nebo dìlících
podlo kách a potìry na násypech musí být izolovány
parotìsnou zábranou.
V pøípadì nutnosti opravte trhliny v podkladu, potìry zpevnìte;
pou ívejte potìry s rychlým úbytkem vlhkosti, povrchy pøed
pokládkou krytin vyrovnejte vyhlazovací stìrkou. Pou ití
vhodných materiálù si ovìøte v katalogu výrobkù MAPEI pro
pøípravu podkladu nebo se obra te na technický servis MAPEI.
APLIKACE PENETRAÈNÍHO NÁTÌRU
Eco Prim T mù e být na podklad naná en tìtcem nebo
váleèkem a to na podklady z cementu nebo anhydridu, vìt inou
øedìný vodou v pomìru 1:2, nebo neøedìný na podklad

z keramiky a pøírodního kamene, døeva nebo
podklady se zbytky lepidel (pokud jsou odolné
proti vodì).
Po vyschnutí nátìru je mo né naná et
vyhlazovací stìrku nebo lepidlo; doba vysychání
je závislá na teplotì a vlhkosti prostøedí
a pohybuje se v rozmezí od 2 do 5 hodin.
V ádném pøípadì nedoporuèujeme aplikaci
následnì naná ených vrstev po dobì del í ne
24 hodin.
Èi tìní
Eco Prim T mù e být odstranìn z náøadí,
obkladù, podlah a pracovních odìvù v èerstvém
stavu vodou, po zaschnutí lihem nebo
Pulicolem.
SPOTØEBA
0,10-0,20 kg/m2 v závislosti na porozitì podkladu
a zpùsobu aplikace na stavbì.
BALENÍ
Eco Prim T se dodává v plastových kanystrech
po 20 a 5 kg.
SKLADOVÁNÍ
v pùvodních uzavøených obalech má
Eco Prim T nezmìnìné vlastnosti po dobu
24 mìsícù. Chraòte pøed mrazem.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY
UPOZORNÌNÍ
Shora uvedené údaje a pøedpisy, pøesto e
odpovídají na im nejlep ím zku enostem, lze
pova ovat v ka dém pøípadì pouze za typické
a informativní a musí být podpoøeny bezchybným
zpracováním materiálu; proto je nutné pøed
vlastním zpracováním posoudit vhodnost výrobku
pro pøedpokládané pou ití. Spotøebitel pøejímá
ve kerou zodpovìdnost za pøípadné následky
vyplývající z nesprávného pou ití výrobku.
Tento symbol poukazuje na výrobky
Mapei s nízkým obsahem organických
tìkavých látek (VOC) a svìdèí o snaze
firmy Mapei o ochranu ivotního
prostøedí.

Tento symbol oznaèuje výrobky Mapei
s nízkým obsahem organických tìkavých
látek podle GEV (Gemeinschaft
Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe
e.V.), asociace pro kontrolu emisí
podlahových krytin.

Informace o tomto výrobku
jsou k dispozici na po ádání

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)
Specifikace výrobku

Konzistence:

kapalina

Barva:

bílá

Objemová hmotnost (kg/m3):

1,03

pH:

7,5

Obsah su iny (%):

43

Viskozita dle Brookfielda (mPa.S)

3.000
(# 3-5 RPM)

Skladování:

12 mìsícù v pùvodním uzavøeném obalu.
Chraòte pøed mrazem.
ádná

Klasifikace nebezpeèných látek podle
normy 1999/45/CE:

Pøed pou itím prostudujte odstavec Pøedpisy pro
pøípravu a pou ití na stavbì a informace uvedené
na obalu a v Bezpeènostním listu.

EMICODE:

Ec1 Plus

Celní zatøídìní:

3209 10 00

s velmi nízkým obsahem emisí

ÚDAJE PRO POU ITÍ (pøi 23°C a 50% rel. vlhkosti)

Pøípustná teplota pøi zpracování:

+5°C a +35°C

Doba vysychání:
- beton-døevo:

15-20 min

- keramika:

30-40 min

Doba pro naná ení následné vrstvy lepidla nebo stìrky
- beton-døevo:

2-3 hod

- keramika:

4-5 hod

VÝSLEDNÉ VLASTNOSTI

Odolnost proti vlhkosti:

vynikající

Odolnost proti stárnutí:

vynikající

Odolnost proti olejùm a rozpou tìdlùm:

èásteèná

Odolnost proti kyselinám a alkáliím:

èásteèná

Tepelná odolnost:

vynikající

