
Вище перераховані дані, отримані на основі нашого досвіду,  є лише рекомендацією. Ви, як споживач, не звільняєтеся від обов’язку перевірити продукт на його придатність для виробництва 
запланованих робіт. Виробник не має можливості контролювати виконання робіт з використанням його продукції. За якість виконання робіт, відповідальність несе виключно споживач. Ми 
гарантуємо високий рівень і стабільність якості нашої продукції. З появою нової технічної анотації колишня стає не дійсною.

Технічний паспорт                          

IRSA UNI PRIMER AL
Грунтівка на спиртовій основі для екзотичних і вітчизняних порід дерева, а також фруктових порід 
деревини. Основа/форма поставки: IRSA Uni Primer AL це поглинаюча грунтівка, котра швидко 
висихає, на спиртовій основі, яка наноситься валиком або щіткою.

Область використання: 
IRSA Uni Primer AL служить грунтівкою для екзотичних і вітчизняних порід деревини з властивістю значно перешкоджати 
виділенню речовин, які містяться в цих породах  дерева, а також добре ізолює залишки воску в щілинах старих підлог. IRSA 
Uni Primer AL підходить під всі лаки серії IRSA Platinum (IRSA Platinum 3000 1К матовий/напівматовий, IRSA Platinum 30011K 
напівматовий, IRSA Platinum 3010 2K напівматовий, IRSA Platinum 3030 2K матовий  IRSA Platinum 3055 2K глянцевий). 
Рекомендується робити тестове нанесення.

Властивості: 
зберігає натуральний тон дерева, нанесенням грунтівки досягається слабкий ефект «підпалу» деревини , грунтівка міцно 
сполучається як з грунтом так і з наступними шарами лаку.

Спосіб застосування: 
перед нанесенням грунтівки, дерев’яна поверхня повинна бути чистою, вільною від пилу, олії, воску, жиру і залишків будь-яких 
інших субстанції. Рекомендуємо шліфувати поверхню дерева абразивом  зернистістю 120 (кінцеве шліфування).

Грунтівка: 
нанести валиком або щіткою 1 шар грунтівки IRSA Uni Primer AL ; розхід ~ 100 г/кв.м.  з проблемними грунтами, працюйте із 
щіткою IRSA Streichburste – так можна досягнути глибше поглинання грунту.

Увага: 
сильно поглинаючі поверхні (наприклад, бук), наносяться валиком 2 шари грунтівки.

Час висихання: 
30 – 40 хвилин для одного шару грунтівки за нормальних умов ( ~ +20°C і 55 %  відносної вологи повітря). Після висихання 
одразу покрити відповідним лаком. Висока волога повітря і низькі температури уповільнюють процес висихання. Слідкувати за 
тим, щоб приміщення добре провітрювалося, але уникати протягів.

Після нанесення грунтівки проміжного шліфування не потрібно!

Робочі інструменти: 
фірма IRSA пропонує оптимально підібрані інструменти: мохеровий валик IRSA Mohairwalze і щітку IRSA Streichburste. 

До відома: 
бездоганна якість робіт може бути досягнута лише тоді, коли працювати з оптимально підібраним інструментом.

Температура під час виконання робіт: 
температура приміщення, поверхні підлоги і грунтівки IRSA Uni Primer AL повинна бути не нижчою +15° С і не перевищувати 
+30° C.

Умови зберігання: 
зберігати і транспортувати в сухому і прохолодному місці. Термін зберігання в не відкритій оригінальній тарі - 1 рік. Відкриту тару 
щільно закрити і якомога швидше використати.

Увага:
зберігати в недоступних для дітей місцях. До і під час виконання робіт слідкувати за тим, щоб приміщення добре провітрювалось. 
При попаданні в очі чи на шкіру, ретельно промити водою. Не допускати попадання рідини в каналізацію, водойми або грунт. 
Утилізовувати тільки пусту тару. Рідкі залишки здаються в пункти прийому старих лакофарбових матеріалів. Прохання 
враховувати інформацію, яка є на етикетках грунтівки IRSA Uni Primer AL!
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Клас безпеки продукту для води - 1. Код системи інформації про вміст в продукті шкідливих речовин: Giscode G3.

Маркування згідно VOC, приписано з 2007 р.
IRSA Uni Primer AL: VOC: 2004/42/2 A (h) 750; 750 g/l < 744 g/l

Пояснення:
2004/42 – рік прийняття і № положення прийнятого ЄС
/2 – додаток 2
А – частина А
() – під категорія продукту
---,--- г/л (g/l)– максимальна концентрація 1-ої або 2-ої степені
< --- г/л (g/l) – фактичний вміст речовин згідно VOC


