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IRSA УНИ-ПРАЙМЕР АЛ (IRSA Uni-Primer AL)
Специален грунд на основата на алкохоли
За всички традиционни дърва (и овощни) и екзотични дърва

Основа: IRSA Уни-Праймер АЛ е импрегниращ, бързо съхнещ грунд за мече и четка на алкохолна основа.

Области на употреба: IRSA Уни-Праймер АЛ е подходящ за всички традиционни, както и екзотични дърва  
и изолира техните дървесни съставни вещества. Дори остатъци от восък в фугите на стари подове биват  
почти напълно изолирани. IRSA Уни-Праймер АЛ може да се употреби като грунд при всички водни лакове  
от системата ПЛАТИНУМ ( IRSA Платинум 3000 1К сатен,  IRSA Платинум 1К сатен,  IRSA Платинум 3010 
2К  сатен,  IRSA Платинум  3030 2К  матов  и  IRSA Платинум  3055 2К  гланц).  Да  се  прави  пробна  ръка.  
Запазва се естественият тон на дървото. С грунда се постига по-светло нагаряне на дървото. Слепването  
към основата, както и към следващите пластове лак е отлично.

Обработка: Обработваемата площ трябва да бъде суха, чиста, без следи от прах, масло, восък, мазнина  
или други замърсявания. Препоръчва се шлифоването на повърхността с корн 120 (краен шлайф).

Нанася се 1 ръка IRSA Уни-Праймер АЛ, ок. 100мл/кв.м. с мече или четка. При проблематични основи да  
се работи с IRSA Четка, за да се постигне по-плътно попълване на дървената повръхност.

Внимание: Силно попиващи повърхности (напр. бук) да се грундират с 2 ръце  IRSA Уни-Праймер АЛ с 
мече.

Съхнене:  Съхнене  –  около  30  мин.  на  нанесена  ръка  грунд.  Веднага  след  като  изсъхне  се  нанася 
съответния  покривен лак. Посочените на времена на съхнене се отнасят до нормални условия ( + 20°C и 
55 % относителна  влажност  на  въздуха).  Висока  влажност  на  въздуха  и  ниски  температури  удължават  
периода на съхнене.

Работни инструменти: IRSA Аква Мече и IRSA Четка.
Само с подходящи работни инструменти се постига добър резултат.

Температура на работа :  Помещение/повърхност за обработка и  IRSA Уни-Праймер АЛ да не са под  + 
15°C и над 30°C.

Съхранение: Да се съхранява и транспортира на хладно и сухо. В оригинална неотворена опаковка срок  
на  годност  около  1  година.  Отворени  опаковки  да  се  затварят  добре  и  да  се  употребяват  при  първа  
възможност.

Указания:  Да  се  пази  на  недостъпно  за  деца  място.  По  време  и  след  работа  помещението  да  се  
проветрява добре. При докосване на очите или кожата е нужно обилно измиване с вода. Да не се излива в  
канализацията или в естествени води.
Моля  съобразете  употребата  с  указанията  за  опасни  продукти  върху  етикета  на  продукта  IRSA Уни-
Праймер АЛ!

Обозначение: Класификация за опасност от замърсяване на водата : 1 (собствена класификация  – слабо 
вреден). Giscode: G2

VOC-класификация от 2007:  IRSA Уни-Праймер АЛ 2004/42/2 А (h) 750; 750 гр/л < 744 гр/л
Обозначение:
2004/42 Година и номер на европейската директива
/2 Приложение 2
А Част А
() Категория на продукта
-;- гр/л Граница на стойностите 1. степен и граница на стойностите 2.степен в гр/л
< -- гр/л актуални VOC –стойности
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