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Serie 055

SCUDOSIL PRIMER

OPIS
 
SCUDOSIL PRIMER jest utrwalaczem rozcieńczalnym z
wodą, kryjącym, o wysokiej penetracji, na bazie żywic
akrylowych i kopolimerów siloksanu. Odpowiedni do
impregnacji i wzmacniania bez naruszania
przepuszczalności powietrza podłoża.
Odpowiednio zabarwiony kolorymetrem pozwala uzyskać
doskonałe krycie w systemach malowania.
Szczególnie przydatny dla powierzchni traktowanych
systemem pochłaniającym wilgoć NEPTUNUS przed
malowaniem farbami linii SCUDOSIL.
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
 
Do zastosowania na:
- Powierzchnie pokryte powłoką termiczną, "płaszczem".-
Stare i nowe tynki na bazie spoiw hydraulicznych.
- Powierzchnie betonowe.- Stare farby i powłoki organiczne
lub mineralne, suche, zwarte, chłonne i spójne.
- Konglomeraty mineralne różnego typu, o właściwościach
chłonnych.Powierzchnie należy odpowiednio przygotować,
zgodnie z paragrafem "PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA".
Nie stosować na powierzchniach świeżych i zasadowych,
odczekać odpowiedni czas do gotowości, na ogół cztery
tygodnie.
- Nie stosować na podłożach gipsowych.
- Nie stosować jako podkład/primer/utrwalacz do systemów
malowania mineralnego (wapno lub krzemiany).
 
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
 
-Natura spoiwa: żywice akrylowe i kopolimery siloksanu.
-Rozcieńczalnik: woda
-Masa objętościowa UNI EN ISO 2811-1: 1,16±0,05 kg/l
-Granulometria średnia: 0,1 mm
-Przepuszczalność wody UNI EN 1062-3: niska, w<0,1
kg/m2h^0,5
-Przepuszczalność pary wodnej UNI EN ISO 7783-2:
wysoka, Sd<0,08 m 
-Reakcja na ogień EN 13501-1: Klasa A2 s1 d0
Odnosi się do zużycia nie wyższego od wskazanego i do
nałożenia na powierzchnię niepalną.
-Wysychanie (przy 25 °C i 65% wilgotności względnej): na
dotyk 30-40 minut; do malowania po 2 godzinach.
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
 
Podłoża tynkowe:
- Upewnić się, że powierzchnia wysychała przez co
najmniej 28 dni.
- Sprawdzić stan. Powierzchnia musi być zwarta. W razie
konieczności wyrównać ją i wzmocnić, stosując w tym celu
odpowiednie produkty.
- W przypadku obecności pleśni nanieść na powierzchnię
środek czyszczący COMBAT 222 kod 4810222 oraz środek
do regeneracji COMBAT 333 kod 4810333.
- Zetrzeć szczotką lub zmyć ewentualne wykwity.
- W przypadku starej farby, usunąć fragmenty łuszczące
się i nie przylegające, natomiast liczne warstwy farb
wapiennych lub temperowych muszą być całkowicie
usunięte, zdrapując obficie zmoczoną powierzchnię lub za

pomocą wysokociśnieniowego urządzenia myjącego.
- We wnętrzu wyrównać nieregularności powierzchni i
wypełnić dziury, rysy, pęknięcia i zagłębienia za pomocą
TAMSTUCCO 9400006 lub TAMSTUCCO POLVERE
9410110 o STUCCOFACILE 9560019; zetrzeć
uzupełnienia i wypełnienia papierem ściernym.
- Wypełnić pęknięcia odpowiednimi szczeliwami.
- Wygładzić tynk zaprawą RASAMIX 9440160, lub
BETOMARC 9450150, lub RASOMARC 9500150, w
zależności od rodzaju podłoża.- Zetrzeć szczotką osady
kurzu, smogu i innych zanieczyszczeń.
- Upewnić się, że powierzchnia jest dobrze wyschnięta i
nałożyć SCUDOSIL PRIMER, według wskazań
dotyczących nakładania.
- Po co najmniej 2 godzinach przystąpić do nakładania
produktu wykończeniowego.
 
Powierzchnie betonowe:
- Oczyścić szczotką powierzchnie i usunąć ewentualne
łuszczące się warstwy starych farb.
- W przypadku obecności pleśni nanieść na powierzchnię
środek czyszczący COMBAT 222 kod 4810222 oraz środek
do regeneracji COMBAT 333 kod 4810333.
- Usunąć źle przylegające części strukturalne cementu.
- Metalowe pręty zbrojenia wystające nad powierzchnią
muszą być dokładnie oczyszczone szczotką i pokryte
BETOXAN PRIMER 9490125 Zaczyn cementowy
pasywacyjny.
- Odnowić braki gruntem BETOXAN 400 lub BETOXAN
300 Malta antyskurczowa tiksotropowa wzmocniona
włóknem 9490140/0130; wykonać gładzenie końcowe
produktem BETOXAN 200 Grunt antyskurczowy
antykarbonatyzacyjny 9490120.
- Upewnić się, że powierzchnia jest dobrze wyschnięta i
nałożyć SCUDOSIL PRIMER, według wskazań
dotyczących nakładania.
- Po co najmniej 2 godzinach przystąpić do nakładania
produktu wykończeniowego.
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAKŁADANIA
 
-Warunki środowiska i powierzchni:
Temperatura otoczenia: Min. +8 °C / Maks. +35 °C
Wilgotność względna otoczenia: <75%
Temperatura podłoża: Min. +5 °C / Maks. +35 °C
Wilgotność podłoża: <10%
-Unikać nakładania przy występowaniu skroplin
powierzchniowych lub pod bezpośrednim działaniem
promieni słonecznych. 
-Narzędzia: pędzel, wałek.
-Ilość warstw: 1-2 warstwy, mokre na mokre.
-Rozcieńczenie: 20-30% maksimum z wodą.
-Czyszczenie narzędzi należy wykonać wodą, zaraz po
użyciu.
-Orientacyjna wydajność: 8-10 m2/l. Zaleca się wykonanie
próby wstępnej na określonej powierzchni w celu ustalenia
zużycia.
 
BARWIENIE
 
Produkt jest dostępny w kolorze białym, może być barwiony
za pomocą Systemu Barwiącego. W przypadku użycia
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różnych partii produktu zaleca się ich wymieszanie, aby
uniknąć nieznacznych różnic tonacji gotowych farb. 
 
MAGAZYNOWANIE
 
Maksymalna temperatura przechowywania: +30°C
Minimalna temperatura przechowywania: +5°C
Zalecany okres przydatności do użycia wynosi 2 lata od
daty produkcji, jeżeli produkt jest przechowywany w
oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w odpowiedniej
temperaturze.
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
 
Wartość graniczna EU (Dyr. 2004/42/WE)
Kat. A/h: Podkłady klejące (WB): 30 g/l (2010)
zawiera maks.: 30 g/l LZO
 
Produkt stosować z przestrzeganiem obowiązujących
przepisów BHP. Nie pozostawiać zużytych pojemników w
środowisku. Pozostałości produktu pozostawić do
wyschnięcia, a później traktować jak odpady specjalne. Nie
wyrzucać pozostałości produktu do kanalizacji, cieków
wodnych i gleby. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz
karta charakterystyki.
 

Firma SAN MARCO GROUP gwarantuje, że informacje zawarte w
niniejszej karcie są zgodne jej najlepszą wiedzą
naukowo-techniczną oraz z jej doświadczeniem, jednakże nie może
ponosić żadnej odpowiedzialności za uzyskane wyniki, ponieważ nie
ma kontroli nad warunkami stosowania opisywanych produktów.
Zaleca się każdorazowe sprawdzenie, czy dany produkt jest
odpowiedni do planowanego użycia. Niniejsza karta unieważnia i
zastępuje wszystkie jej wcześniejsze wersje.

2 / 2 SCUDOSIL PRIMER - v.2020-03-06

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it


