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ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ 
 
 

Описание на продукта 

PRIMEX A-1300 е свързващ грунд на основата на разтворител за външна употреба. Той се отличава с 
висока устойчивост на алкали и е идеалният грунд за повърхности, които ще се боядисват с акрилни и 
зидарски бои. Той импрегнира и стабилизира повърхностите, осигурява водоотблъскващи свойства,  

подобрява адхезията и издръжливостта на горния слой. 

Препоръчителни употреби 
Използва се като подложка за външни повърхности, които се боядисват с емулсии, акрилни бои и 

зидарски бои на основата на разтворители. 

Технически характеристики 

Смола : Кополимери на стирен и акрилни смоли  
Плътност: 0.85±0.03 gr/ml (ΕΝ ISO 2811.01, 20°C) 
Работен вискозитет: 20±3 sec (DIN 53211/4 mm, 20°C) 
Вискозитет при съхранение: 44±5 sec (DIN 53211/4 mm, 20°C) 
Твърди в-ва b.w.: 26±2%  (EN ISO 3251) 
Твърди в-ва b.v.: 28±2% (ISO 3233) 

Точка на запалване: 42±4ºC (EN ISO 1523) 
ЛОС (летливи органични съединения): PRIMEX A-1300 принадлежи към категория Α/з РР 
(Свързващи грундове). [Гранична стойност на ЕС: 750 g/l (2010 г.) Готовият за употреба продукт 

съдържа макс. 720 g/l. 

Цвят 

Прозрачен. 

Свойства 
Устойчивост на течности: Не се забелязва промяна на филма (EN ISO 2812.01) 
Адхезия (Pull off на цимент): ≥ 2 N/mm2 (EN ISO 4624) 

Адхезия (Pull off - емулсионни бои): ≥ 2 N/mm2 (EN ISO 4624) 
Адхезия (Pull off - акрилни бои): ≥ 2 N/mm2 (EN ISO 4624) 
Адхезия (Cross Cut на цимент): 0-1 (отличен) (ΕΝ ISO 2409) 
Адхезия (Cross Cut - емулсионни бои): 0-1 (отличен) (ΕΝ ISO 2409) 
Адхезия (Cross Cut - акрилни бои): 0-1 (отличен) (ΕΝ ISO 2409) 
 

Разход 

Приблизително 12±2 m2/Lt за продукт разреден 100% с CHROTEX Brush Solvent или уайтспирит. 

Инструкции за употреба 
Повърхностите се почистват от прах и се отстраняват лющещите се части. PRIMEX A-1300 се 
нанася в един много тънък слой.  
Метод на нанасяне: Четка, валяк. 

Разредител: CHROTEX BRUSH SOLVENT или уайтспирит. 
Разреждане: Разредете до 100% обемно. 
Инструментите се почистват веднага след нанасяне с CHROTEX Brush Solvent или уайт спирт, 
сапун и вода. 
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Време за съхнене 
Сухо: 25±5 min (ASTM D 1640). 
Време за боядисване: 50±10 min. 
 

Времето за съхнене и повторно нанасяне на покритието може да се удължи при условия на ниска 

температура и висока относителна влажност. 

Опаковка 

Предлага се в кутии от 1 Lt, 3.5 Lt и 15 Lt 

Съхранение 

2 години при условие че кутиите останат затворени и при нормални условия на съхранение. 

Здраве и безопасност 

Моля обърнете внимание на етикета върху кутията. В случай, че е необходима допълнителна 

информация вижте информационния лист за безопасност на материала. 

Бележки 

 За да се стабилизира основата се препоръчва да се нанесе PRIMEX A-1300 преди полагането 
на шпакловката.  

 PRIMEX A-1300 може да се прилага върху повърхности от мазилка, бетон, мазилка и др. 

 
 

Издадено: Юли 2021 
Настоящето издание замества всички останали 

 

 

 

 


