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MC-Color Primer 
Готовий до використання праймер 

 

Властивості продукту 

 Сополімерна дисперсія 
 На основі води, прозора після висихання 
 Створює плівку на поверхні 
 Консолідація поверхні 
 Відкрита для дифузії водяної пари (дихає), гідрофобна  
 Стійка до УФ впливу, погодних умов та лужної середи 
 Нанесення валиком, пензлєм або механізовано напиленням 
 Сертифікований відповідно до EN 1504-2 

 

Сфера застосування 

 Праймер для мінеральних основ 
 Для нанесення на лужні та нейтральні основи 
 Також підходить для нанесення на існуючи покриття 
 REACH-варіфіковано: нанесення, контакт з водою, тимчасове вдихання, нанесення 
 Сертифікований у відповідності до EN 1504-2 для принципу 1, процедура 1.2 

 

Вказівки з використання  

 
Підготовка поверхні 
Всі поверхні, які підлягають грунтованню, мають 
бути «дзвінкими» несучими, чистими без пилу, 
масла опалубки та інших забруднювачів. 
Міцність поверхні на відрив має відповідати 
національним стандартам.   
 
Нанесення 
MC-Color Primer готовий до використання та має 
бути ретельно перемішаний перед 
використанням. Нанесення здійснюється 
безперервно без напливів та стрічок за 
допомогою валика, пензля або на приском. 
Нанесення не допускається під час дощу, високої 
вологості, морозу або ризику його появи.  
 
 

 
Час для нанесення наступних шарів 
Дивіться нижче. 
 
Стійкість до дощу 
Дивіться нижче.Загальна інформація 
Витрати матеріалу залежать від стану основи, 
який може призвести до зменшення або 
збільшення витрат. 
Рекомендовані витрати дивіться в таблиці 
нижче.  
Праймер не може бути використаний під час 
дощу або температури нижче +5С. 
MC-Color Primer є лише праймером і може бути 
використаний тільки в ситемі з матеріалами 
сімейства MC-Color. 
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 Примечание: Все данные, приведённые в настоящем паспорте продукта, сведены с большой добросовестностью, однако не имеют для нас 

обязательной силы. Они подлежат согласованию с конкретным строительным объектом, целевым назначением материала, а также со 
специфическими нагрузками на месте нахождения объекта. При выполнении этого условия мы гарантируем за правильность данных в 
рамках наших общих условий продажи поставки. Всякие рекомендации наших сотрудников, отличные от данных в настоящим паспорте, для 
нас имеют обязательную силу только при условии их письменного подтверждения. 
 
Выпуск 08/05. Это печатное издание было технически переработано.Прежние издания недействительны и не могут больше использоваться. 
При технически переработанном новом издании это издание становится недействительным. 
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Технические данные MC-Color Primer 

 
Параметри Метр. одиниця  Значення * Примітка 

 Щільність кг/дм3 1,00  

 Густина мПа*С 400-600 Haake E30 1/22,6 s 

 Сухість на дотик Год. Біля 1,0 - 

 Час до нанесення наступних шарів Год. Біля 1,0 

Біля 4,0 

Для пористих основ 

Для непористих основ 

 Витрата мл/м
2
 Біля 100-150 

 

Біля 500-600 

Для бетону, шпаклівок, старих 

покриттів, фібро бетонних плит 

Газ бетон, цегла  

 Тверда частка % 15  

 Стійкість до дощу год 4-6  

 Умови застосування ° C 

% 

K 

> 5, < 30 

< 85 

3 

Т-ра повітря/основи/матеріалу 

Відносна вологість 

Вище точки роси 
 
 

 Особливості MC-Color Primer 

 Тара Відро 10 л 

 Зберігання Як мінімум один рік в сухому прохолодному місті в оригінальій 
заводській упаковці 

 Утилізація Тара перед утилізацією має бути повністю порожньою 

 
 
* Всі значення наведенні при + 23° C и 50% відносної вологості. 


