
 
 

SC 00186 
PRIMER 400 

Dane Techniczne  
 
NAZWA:             PRIMER 400 
RODZAJ:              biała farba na bazie wody 
ZASTOSOWANIE:                       podkład na bazie wody do użytku wewnętrznego i  

zewnętrznego, łatwy w aplikacji  
SKŁAD:    specjalne żywice i dodatki umożliwiające oddychanie tynku 
ROZPUSZCZALNIKI:  woda 
CHARAKTERYSTYKA:               waga:            1.420 ± 30gr/LT przy 20°C                       

  wydajność:       11 - 12 m²/LT (może się różnić w   
zależności od chropowatości, chłonności 
powierzchni i metody aplikacji)    

  trwałość: 24 miesiące, przechowywać w temp. od 
+5°C do +30°C                            

kolorystyka:                    biały (możliwość barwienia)                              
opakowania:          LT.0,750 - LT. 5  

SCHNIĘCIE:                                 powierzchniowe:            2 godziny przy 20°C   
druga warstwa:         2 - 4 godzin przy 20°C   
końcowe:                        24 godziny przy 20°C 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE I  
WYTRZYMAŁOŚĆ:  Primer 400 jest produktem na bazie wody wzbogaconym o 

szczególne cechy, które czynią go podobnym do produktów na 
bazie rozpuszczalników jak np. wnikanie w powierzchnię. 
Primer 400 jest łatwy w aplikacji, jest zmywalny, trwały i bardzo 
dobrze kryje. 
Może być nakładany na różne powierzchnie, np. cement, tynk, 
płyty gipsowe, drewno, żelazo, PVC i na powierzchnie 
wcześniej pomalowany (o ile istniejąca farba nie łuszczy się). 
Primer 400 nadaję się do użycia jako ostatnia warstwa farby 
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz i żaden utrwalacz nie jest 
potrzebny. 

PRZYGOTOWANIE  
PRODUKTU:    rozcieńczanie:   w zależności od produktu, pod który  

jest używany, gotowy do użytku lub 
gotowy po rozcieńczenia z wodą. 

APLIKACJA: sposób:   pędzel, wałkiem lub pistoletem  
malarskim 

     liczba warstw:  1 lub więcej 
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:  Powierzchnia do malowania podkładem PRIMER 400 

musi być czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu i 
zanieczyszczeń. Dodatkowo powierzchnia powinna być 
zagruntowana i przygotowana jak pod malowanie 
zwykłą farbą nawierzchniową dekoracyjną. Ta czynność 
pozwoli zwiększyć wydajność podkładu PRIMER 400.  

 
UWAGA: Aplikację należy wykonywać w temperaturze od +5°C  do +30°C. Narzędzia należy  
umyć wodą i mydłem zaraz po użyciu.   

 
Dane Techniczne n° SC00186 wydane przez Dział Kontroli Jakości: 
Edycja n° 11 Czerwiec 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

strona 2 z 2 
 

 


