SCANO JOTANOL AQUA UNIPRIMER
OMSCHRIJVING

Waterverdunbare, oplosmiddelvrije universele akryl primer voor binnen en
buiten waar hechting moeilijk is.

TOEPASSING

Voor buiten en binnen. Op verschillende houtsoorten en plaatachtige
materialen, oude alkydverflagen zowel verschillende kunststoffen en metalen.
Als grondlaag voor nieuw hout, tussenlaag en renovatiewerk.

VOORNAAMSTE
KENMERKEN










100% acryl
Waterverdunbaar
Goede vul- en dekkracht
Goede vloeiing en hechting
Goede schuurbaarheid
Overschilderbaar met watergedragen als alkydverven
Kan afgewerkt worden met alle Alkyd/Acrylaat en hybride systemen

VERPAKKING

1 & 2,7 liter

KLEUR &
GLANS

Wit (aan te kleuren voor maximaal 5% met universele pasta’s)
Mat

TECHNISCHE
GEGEVENS

Type

Acrylaatdispersie grondverf

Vaste stofgehalte
Soortelijk gewicht
Houdbaarheid
Opslag

57 – 59 Gew.%
23ºC, 1.35 – 1.38 g/ml
1 jaar
Vorstvrij transporteren en opslaan.

Voorbereiding
Verbruik
Verdunning
Stofdroog

Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn.
5 – 10 m2 liter (afhankelijk van ondergrond)
Water
Na 0,5 tot 1,5 uur (afhankelijk van temperatuur en
luchtvochtigheid)
Na 3 tot 4 uur (afhankelijk van temperatuur en
luchtvochtigheid)

VERWERKING

Overschilderbaar

VEILIGHEIDSINFORMATIE








Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Damp niet inademen.
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
Contact met ogen en huid vermijden.
Bij aanraking met de ogen en huid, spoelen met ruim water en de huid
wassen met water en zeep.
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