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IRSA Uni Primer AL
Αλκοολούχο αστάρι για εξωτικά και εγχώρια είδη ξύλου (και για ξυλεία οπωροφόρων δέντρων), 
επιχριόμενο με όλα τα υδατοδιαλυτά βερνίκια IRSA Platinum

Βάση/Μορφή παράδοσης:
Το IRSA Uni Primer AL είναι ένα αλκοολούχο αστάρι εμποτισμού που στεγνώνει γρήγορα για επίστρωση με ρολό και επίχριση.

Πεδία εφαρμογής:
Το IRSA Uni Primer AL ενδείκνυται για όλα τα εγχώρια είδη ξύλου, καθώς και για εξωτικά είδη ξύλου και μονώνει σε μεγάλο βαθμό τα  
συστατικά τους. 
Ακόμη και κατάλοιπα κεριού στους αρμούς παλιών δαπέδων μονώνονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Το IRSA Uni Primer AL μπορεί να  
χρησιμοποιηθεί ως αστάρι με όλα τα υδατοδιαλυτά βερνίκια IRSA PLATINUM (IRSA Platinum 3000 1K σατινέ, IRSA Platinum 3000 1K 
ματ, IRSA Platinum 3001 1K σατινέ, IRSA Platinum 3010 2K σατινέ, IRSA Platinum 3030 2K ματ και IRSA Platinum 3055 2Κ γυαλιστερό).  
Συνιστάται δοκιμαστική επίχριση.
Το φυσικό χρώμα του ξύλου διατηρείται. Με το αστάρι αναδεικνύονται ελαφρά τα νερά του ξύλου. Η πρόσφυση στο υπόστρωμα, καθώς  
και οι επακόλουθες τελικές επιστρώσεις είναι εξαιρετικές.

Επεξεργασία:
Η επιφάνεια του ξύλου που πρόκειται να ασταρωθεί, πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς σκόνη, λάδι, κερί, γράσο και άλλα κατάλοιπα.  
Συνιστάται η λείανση των ξύλινων επιφανειών με λειαντικά μέσα ή λειαντικό δίσκο με κόκκωση 120 (τελική λείανση).
Επιστρώνετε περίπου 1 x IRSA Uni Primer AL, περίπου 100 g/m², με ρολό ή επίχριση. Για προβληματικά υποστρώματα χρησιμοποιείτε  
τη βούρτσα επίχρισης IRSA για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερο βάθος διείσδυσης.

Προσοχή:
Ασταρώνετε τα έντονα αναρροφητικά υποστρώματα (π.χ., οξιά) 2x με IRSA Uni Primer AL με επίχριση με ρολό.

Στέγνωμα:
Στέγνωμα για περίπου 30-40 λεπτά ανά επίστρωση. Αμέσως μετά το στέγνωμα σφραγίζετε με κατάλληλο προστατευτικό βερνίκι. Αλλιώς  
προκύπτουν προβλήματα πρόσφυσης του βερνικιού επικάλυψης.
Τα αναφερόμενα διαστήματα στεγνώματος αφορούν σε κανονικές συνθήκες (+20°C και σχετική ατμοσφαιρική υγρασία 55 %). Η υψηλή  
ατμοσφαιρική υγρασία, το μεγαλύτερο πάχος επίστρωσης και η χαμηλή θερμοκρασία καθυστερούν το στέγνωμα. Φροντίζετε για καλό 
αερισμό (χωρίς όμως ρεύμα αέρα). 
Μετά το αστάρωμα δεν πρέπει να διεξάγεται ενδιάμεση λείανση!

Εξοπλισμός εργασίας: 
Ρολό μοχέρ IRSA ή βούρτσα επίχρισης IRSA.
Το άψογο αποτέλεσμα εξασφαλίζεται μόνο με τον κατάλληλο εξοπλισμό εργασίας.

Θερμοκρασία επεξεργασίας:
Χώρος, υπόστρωμα και IRSA Uni Primer AL όχι κάτω των +15° C ή άνω των +30° C.

Δυνατότητα αποθήκευσης: 
Μεταφορά και αποθήκευση σε δροσερό και στεγνό χώρο. Δυνατότητα αποθήκευσης για περίπου 1 έτος στο κλειστό αυθεντικό δοχείο. 
Κλείνετε καλά τα ανοιγμένα δοχεία και καταναλώνετε το περιεχόμενο σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Υποδείξεις:
Φυλάσσεται  σε  μέρος  στο  οποίο  δεν  έχουν  πρόσβαση  παιδιά.  Κατά  και  μετά  την  επεξεργασία  εξασφαλίζετε  καλό  εξαερισμό.  Σε 
περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα ξεπλένετε αμέσως επιμελώς με νερό. Μην αφήνετε να καταλήξει στο αποχετευτικό δίκτυο ή σε 
ύδατα. Τα υγρά κατάλοιπα αποτελούν ειδικά απόβλητα.

Κατηγορία επικινδυνότητας για τα ύδατα 1 Κωδικός Gis: G 3

Επισήμανση VOC από το 2007: IRSA Uni Primer AL: 2004/42/2 A(h) 750; 750 g/l <744 g/l
Επεξήγηση:
2004/42 = Έτος και αριθμός της οδηγίες ΕΕ
/2 = Παράρτημα 2
A = Μέρος A
( ) = Υποκατηγορία προϊόντων
---,--- g/l = Οριακή τιμή 1. Βαθμίδα ή οριακή τιμή 2. Βαθμίδα σε g/l
< --- g/l = επίκαιρη τιμή VOC

Οι προφορικές και έγγραφες τεχνικές συμβουλές εφαρμογών βάσει πειραμάτων παρέχονται από την εταιρεία μας μετά λόγου γνώσεως, αλλά ισχύουν αποκλειστικά ως μη  
δεσμευτικές υποδείξεις και δεν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση να ελέγχετε τα προϊόντα που σας παραδίδουμε ως προς την καταλληλότητα για τις μεθόδους και τους  
σκοπούς που τα προορίζετε. Η εφαρμογή, η χρήση και η επεξεργασία των προϊόντων πραγματοποιούνται πέραν των δυνατοτήτων ελέγχου της εταιρείας μας και για το λόγο  
αυτό ανήκουν αποκλειστικά στη δική σας ευθύνη. Εξυπακούεται ότι εγγυόμαστε την πιστή έναντι του δείγματος και σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Με τη δημοσίευση  
ενός νέου «Δελτίου τεχνικών στοιχείων» παύει να ισχύει το προηγούμενο! 
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