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IRSA Uni Primer AL

Grunt na bazie alkoholu do egzotycznych i krajowych rodzajów drewna (takŜdo drewna 

owocowego i do dęwę) pod lakiery wodne IRSA Platinum oraz poliuretanowe. 

Baza 
IRSA Uni Primer AL to impregnują, szybkoschnągrunt do wałi szczotkowania na bazie alkoholu. 

Zastosowanie 
IRSA Uni Primer AL nadaje się do wszystkich rodzajów drewna krajowego oraz do drewna 

egzotycznego i izoluje w znacznym stopniu jego skł. TakŜresztki wosku w fugach starych podłóg 

sąbardzo dobrze izolowane. IRSA Uni Primer AL moŝe być zastosowany jako grunt pod wszystkie 

lakiery wodne IRSA Platinum. NaleŜwykonaćpowierzchnie próbne. 

Naturalny odcieńdrewna zostaje zachowany, natomiast grunt ociepla odrobinęjego ton. 

Przyczepnośćdo podłŜoraz do nastęwarstw lakieru jest wyś. 

Sposób uŜycia 
Powierzchnia drewna musi być czysta, bez warstw kurzu, oleju, wosku czy tłuszczu, a takŜe 

bez innych zanieczyszczeń. Przed lakierowaniem naleŜwykonaćszlifowanie całpowierzchni. 

NastęnaleŜnanieśćwałok. 100ml/m2 gruntu IRSA Uni Primer AL. W przypadku problematycznego 

gatunku drewna zaleca siępracowanie szczotkąIRSA Streichbürste, aby uzyskaćlepsząchłść. 

Uwaga 

Na mocno chłgatunki drewna (np. buk) grunt IRSA Uni Primer AL naleŜdwa razy nanieśćwał. 

Czas schnięcia 
KaŜda warstwa ok. 30-40 minut. 
Zaraz po wyschnięciu polakierować odpowiednim lakierem nawierzchniowym. 
Podany czas schnięcia dotyczy normalnych warunków (+20°C i 50% wzgl ędnej wilgotności 

powietrza). Wysoka wilgotnośćpowietrza, gruba warstwa lakieru i niska temperatura 

wydłŜączas schnię. NaleŜzadbaćo dobre wietrzenie (jednak bez przecią). 
Nie szlifować po nałoŜeniu warstwy gruntu! 

Przyrządy do pracy 
Wałek moherowy IRSA oraz szczotka IRSA Streichbürste. 

Tylko z odpowiednimi przyrządami moŜna osiągnąć dobry rezultat. 

Odpowiednia temperatura 
Pomieszczenie, podłoŜe, a takŜe grunt IRSA Uni Primer AL powinny mieścić się w przedziale 

temperatury od +15°C do +30°C 
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Warunki magazynowania 
Transport i magazynowanie w chłodnym i suchym miejscu. W nienaruszonym opakowaniu 

moŜprzechowywaćok. roku. Napoczęopakowania dobrze zamknąći w niedłczasie zuŜć. 

Wskazówki 
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie, a takŜe po uŜyciu naleŜy 

zadbać o dobre wietrzenie. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą dobrze przemyć wodą. 

Nie wylewaćdo kanalizacji lub zbiorników wodnych. Płresztki sąodpadami 

niebezpiecznymi. 

Podczas pracy proszęnie zostawiaćw pomieszczeniu rośozdobnych, akwariów ani artykułów 

spoŜ. 
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