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Produkta īpašības 

Grunts uz ūdens bāzes nodrošina optimālu adhēziju uz cietām, gludām 

virsmām. 

· Optimāla adhēzija uz cietām un gludām virsmām 

· Nodrošina ļoti labu jūsu krāsas adhēziju 

· Nobeiguma apstrāde ar visu veidu krāsām 

Produkta datu lapa                                                                

Flügger Interior Fix Primer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Produkts reģistrēts Nordic Ecolabelling Building Products datubāzē kā 

produkts, ko var lietot ēkās ar Swan marķējumu. 

Pielietojums 

Lietošana telpās un ārpus telpām uz cietām un gludām virsmām, piemēram, uz keramiskām flīzēm, 

cieta PVC, stikla, lamināta, iepriekš lakotām virsmām utt. 

virtuves skapīšu durvju pārkrāsošana. Īpaši piemērota virsmām, kas pakļautas ūdens ietekmei.  

Apstrāde 

Pamatnei jābūt tīrai, sausai un noturīgai. Tīrīt ar Fluren 37, Basic Cleaner. Kaļķa un ziepju 

paliekas noņemt ar Fluren 33 Lime Remover, bet pēc tam nomazgāt ar ūdeni. Gludas virsmas noslīpēt. 

Krāsu uzklāt ar otu, ar krāsošanas rulli vai izsmidzināt. Nobeiguma apstrādi veikt ar krāsu uz 

ūdens vai šķīdinātāja bāzes.  

Laba prakse 

Veikt izmēģinājumu. Lai noskaidrotu grunts un krāsas saderību un novērtētu adhēziju, pirms 

faktiskās apstrādes apstrādāt nelielu virsmas laukumu. 

Piezīme: Ja virsma nebūs pilnībā tīra un nebūs atbrīvota no ziepju un kaļķa paliekām, pastāv 

sliktas adhēzijas risks. 

Lūdzu ievērot, ka pilna adhēzija netiek sasniegta pēc dažām dienām. 

Lūdzu vadīties pēc etiķetē norādītas informācijas, kā arī www.flugger.dk pieejamās 

Pielietojuma rokasgrāmatas. 
 

 

Tehniskie parametri 

Tips: Matēta akrila gruntskrāsa uz ūdens bāzes 

Relatīvais blīvums: 1,48 kg/l 

Spīduma pakāpe: Zema 

Cietvielas: Masas daļa %: 61 no tilpuma %: 42 

Patēriņš: Aptuveni 8 m²/l 

Uzklāšanas temperatūra: Minimālā darba temperatūra uzklāšanas un 

žūšanas/cietēšanas laikā: + 10 °C 

Maks. gaisa mitrums 80 % RH 

Žūšanas laiks pie 20 °C, 60 % RH: Var pieskarties: 2 h 

    Var atkārtoti pārklāt: 12 h 

Pilna sacietēšana: Vairākas dienas 

Atšķaidīšana: Ūdens. Parasti nav jāatšķaida 

Instrumentu utt. tīrīšana: Ūdens un ziepes 

Uzglabāšanas temperatūra: Vēsā vietā, kur nevar notikt sasalšana, cieši aizvērtā veidā. 
 

 

Atšifrējums: INT FIX 2010. gada decembris, aizstāj 2009. gada septembra versiju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vienmēr pārliecināties, ka tiek izmantota datu lapas jaunākā versija. 

Lūdzu vadīties pēc etiķetē norādītās informācijas, kā arī www.flugger.dk pieejamās Pielietojuma 

rokasgrāmatas. 
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Visa informācija ir balstīta uz spēkā esošo likumdošanu, laboratoriju testiem un praktisko pieredzi. 

Kontaktinformācija: produktsupportdk@flugger.com  Tālrunis: +45 76 30 33 80. 

mailto:produktsupportdk@flugger.com

