PRODUKTBESKRIVELSE
Nowo Uni Primer er en pigmentert, matt og universell grunnmaling til sterkt absorberende mineralske takflater, som f.eks. fibersement og
betongtaksten.

BRUK
Før påføring må takflaten være tørr og fullstendig renset for skitt, mose og alger.
Nowo Uni Primer brukes alltid ufortynnet og påføres takflaten med pensel, rulle eller høytrykkssprøyteutstyr, før den behandles med NowoCoat eller
NowoRUB.

FREMTREDENDE EGENSKAPER
•
•
•
•
•

Utviklet for spesielt krevende takflater
Hurtigtørkende
God vedheft til underlaget
Trenger dypt inn i overflaten
Kompatibel med etterfølgende behandling med NowoCoat og NowoRub.

ANBEFALING
Viktig: Rør Nowo Uni Primer grundig, og legg alltid et prøvestrøk på et lite testområde for å sikre at produktet og overflaten som skal behandles er
forenlige.

TEKNISKE DATA
Farge: 		
Tørketid: 		
		
Rekkeevne:
Fortynning:
Rengjøring:
Glans: 		
Størrelse:
Holdbarhet:
Oppbevaring:
Malkode (1993):
VOC: 		

Svart, grå og rød
Ved 20 grader og en relativ fuktighet på 60 % er Nowo Uni Primer gjenbehandlingstørr på ca. 2 timer, avhengig av underlagets
absorberingsevne og tykkelsen på det første laget
5–7 m2/liter, avhengig av underlagets absorberingsevne
Må ikke fortynnes
O O
Vann og såpe
O
Matt
20 og 100 l
24 måneder i original, uåpnet emballasje
Tørt, frostfritt og utilgjengelig for barn.
O
00-1
VOC-MAX: <2,5 g/l, VOC-GRENSEVERDI (A/g (VB)): 30 g/l

Last ned det nyeste sikkerhetsdatabladet på www.nowocoat.dk for mer informasjon.

O

O O O
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ROOF ONLY

COVEARAGE

USE BRUSH

USE ROLLER

USE SPRAY

TEMPERATURE RELATIVE HUMIDITY

RECOATABLE

NO FROST

CLEANING

Dette tekniske databladet (TDS) er utarbeidet ut fra vår mangeårige erfaring og nyeste kunnskap på området. Hensikten er å hjelpe håndverkere å velge de riktige materialene
og bruke dem etter forskriftene. Opplysningene i databladet utgjør ingen garanti og fritar ikke brukerne fra ansvaret for å kontrollere materialet og hvorvidt det egner seg til
den tiltenkte bruken. Alle nye versjoner erstatter tidligere TDS-versjoner. Sist oppdatert 11.01.2018.
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