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CASCO SUPERPRIMER
KASUTUSALA
Kasutusvalmis kruntimisvahend tihedatele, siledatele ja mitteimavatele
aluspindadele.
Sobib eriti hästi kasutamiseks vanadel keraamilistel katetel, linoleumil,
vinüül- ja kummikatetel.
Võib kanda vanadele keraamilistele plaatidele, looduskivile,
terratsoplaatidele, ebapiisavalt lihvitud bituumenmastiksist
tasanduskihtidele, vanadele epoksiidvaigupõhistele katetele, siledatele
ja tihedatele betoonalustele, vanadele veekindlate liimide jääkidega
kaetud aluspindadele ning ka terasele ja muudele metallidele.
Sobib kasutada seintel ja põrandatel (k.a. põrandaküttel) sise- ja
välistingimustes.
TOOTE OMADUSED
Spetsiaalne kruntimisvahend, mis aitab parandada naket siledate ja
mitteimavate pindadega.
Pärast kuivamist moodustab krobelise pinna, mis suurendab hiljem
peale kantavate kihtide nakkuvust.
Kerge pinnale kanda rulli või pintsliga.
Lühike kuivamisaeg – umbes 1,5 tundi.
Väike kulu / hea kattevõime – 1 liitrist piisab u 12 m² katmiseks.
Ei sisalda lahusteid.
EMICODE EC1: väga madal heitetase.
SuperPrimer on osa Casco niiskete ja märgade ruumide
hüdroisolatsioonisüsteemist.

TEHNILISED ANDMED
Alus
Värvus
Kuivained
Tihedus
Leekpunkt
pH

Veepõhine polümeerdispersioon
Helesinine
Umbes 63%
Umbes 1,38 kg/l
Puudub
Umbes 9

KASUTAMISTINGIMUSED
Kasutamis- ja aluspinna
temperatuur
Kuivamisaeg
Kulu
Töövahendid
Pakend
Säilivusaeg
Toote säilitamine

Mitte alla +15 °C
Umbes 1,5 tundi
100–130 g/m². 1 liitrist piisab 10–14 m² katmiseks.
Rull, pintsel
1 liiter
12 kuud
Avamata pakendis. Hoida temperatuuril mitte alla +5 °C ja mitte üle
+30 °C
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KASUTUSJUHEND
Aluspinna ettevalmistus
Aluspind peab olema kuiv, tugev, stabiilne, deformatsioonikindel; vabastatud tolmust, mustusest, õlist,
rasvast, vahapõhistest puhastusvahenditest ja lahtikoorunud osakestest. Eemaldage nõutaval moel
(näiteks pesemise või rasvatustamise abil) mis tahes ained, mis võivad vähendada naket. Vana veekindel
liim tuleb eemaldada, nii palju kui see võimalik on, mehaaniliselt. Vanadel katetel peab olema piisav nake
aluspinnaga – nõrgalt kinnitunud katted tuleb eemaldada.
Segamisvahekord
Kandke Casco SuperPrimer peale lahjendamata kujul.
Pealekandmine
Enne kasutamist tuleb vahendit Casco SuperPrimer segada. Kandke kruntimisvahend ühtlaselt kuivale
pinnale sobiva tööriista abil, näiteks lühikesekarvalise rulli või pintsliga. Vältige loikude moodustumist.
Kuivamisaeg
Pärast kuivamist võib umbes 0,5–3 tunni jooksul paigaldada keraamilisi katted ja looduskivi, kasutades
Casco plaatimistooteid või muid sobivaid tooteid.
Pärast kuivamist võib umbes 3 tunni jooksul kanda peale elastset hüdroisolatsioonimassi Casco HydroStop
või muud sarnast toodet.
Pärast kuivamist võib umbes 1–2 tunni jooksul kanda peale Casco tasandussegusid või muid sarnaseid
tooteid.
Et saada teavet edasiseks töötlemiseks sobivate toodete kohta, pöörduge müügiesindaja või turustaja
poole.
Puhastamine
Tootega töötamisel tuleb hoolitseda puhtuse eest, töötada korralikult ja täpselt, jälgida, et kruntimisvahend
ei satuks nahale või silma. Nahale sattumisel pesta nahka vee ja seebiga. Tööriistad puhastada sooja
veega kohe pärast kasutamist. Kuivanud kruntimisvahendi saab eemaldada mehaaniliselt.
Piirangud
Ei sobi kasutada kohtades, mida pidevalt mõjutab vesi, näiteks basseinides ja terassidel.
Jääkide kõrvaldamine
Kasutada ära kogu pakendis olev toode, jäägid kõrvaldada kooskõlas ametlike ettekirjutustega.

TÖÖ- JA KESKKONNAOHUTUS
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sulgeda pakend kohe pärast kasutamist. Tööprotsessid peavad olema välja
töötatud nii, et vahetu kontakt tootega on välistatud. Kasutada sobivaid kaitsevahendeid olenevalt tarbitavatest
kogustest ja töötingimustest. Toodet ei tohi alla neelata. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja
näidata talle pakendit või etiketti. Lisateavet tööohutuse kohta vt toote ohutuskaardilt.

Meie teave põhineb laboritestidel ja praktilistel kogemustel ja seda võib kasutada toote ja töömeetodi valimisel. Kuna kasutaja
töötingimused ei ole meie kontrolli all, siis ei võta me tulemuste eest mingit vastutust. Meie vastutus katab ainult kehavigastused või
vara kahjustused, mis tulenevad tõendatult mõne meie toodetud toote vigadest ja defektidest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda
toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.
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