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Master Multi Primer je rychleschnoucí základní nátěr na dřevo na bázi
rozpouštědla, který se snadno smirkuje, utěsňuje dřevo a zlepšuje přilnavost
následné vrstvy laku. Master Multi Primer je vhodný zejména jako podkladový
nátěr pro problematické starší a dříve ošetřené podlahy, rovněž pro exotické
druhy dřeva a dřeva s vysokým obsahem olejnatých látek.
•
•
•
•

Zvláště vhodný pro problematické dřevěné podlahy
Rychleschnoucí
Snižuje slepování bočních hran
Na bázi rozpouštědla

Oblast použití
Pro exotické druhy dřeva, starší a dříve ošetřené dřevěné podlahy. Master Multi Primer by měl být
ošetřen jedním z laků WOCA. Tento výrobek však není vhodný pro Master Invisible 2K Lacquer (Lak
Master Invisible 2K) WOCA.

Použití
Příprava

Je důležité, aby jak dřevo, tak i základní nátěr měly teplotu alespoň 15°C (ideálně kolem 20°C) a
přibližně 50 % vlhkost vzduchu. Zajistěte, aby místnost byla dobře větraná, a bylo tedy zaručeno
optimální odpařování a doba schnutí. Pro konečné smirkování čistého dřeva používejte smirkový papír
nebo smirkový kotouč se zrnem 100-120. Podlahu důkladně vysajte a následně v případě potřeby
vytřete ve vodě dobře vyždímaným kusem látky. Před nanesením Master Multi Primer musí být podlaha
zcela suchá.
Nikdy nezapomeňte provést zkoušku na méně viditelném místě, abyste zkontrolovali kompatibilitu
povrchu s výrobkem.

Závěrečné smirkování

Zrno 100-150.

Úprava

Před použitím nádobu s přípravkem důkladně protřepejte. Přípravek Master Multi Primer naneste v
rovnoměrných vrstvách lehkými tahy ve směru kresby dřeva. Zabraňte tvorbě loužiček. Master Multi
Primer nanášejte metodou „mokrý do mokrého“ válečkem WOCA pro lak na bázi rozpouštědla.
Základní nátěr na dřevo nechte schnout po dobu 30 až 60 minut. Podlahu pak můžete nalakovat
některým z laků WOCA podle pokynů k výrobku. Každý den lze nanášet pouze 2 vrstvy základního
nátěru/laku. Pracovní smirkování po první vrstvě laku.

Poznámka

Master Multi Primer je připraven k použití a nesmí být ředěn.

Doba schnutí
Doba schnutí

Před nanesením laku: 30-60 minut.
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Technické údaje
Báze

Základní nátěr na bázi rozpouštědla.

Hustota

0.81

Trvanlivost

1 rok.

Teplota nanášení

+10-25°C

Spotřeba

8-10 m²/L

Směšovací poměr

Připraven k použití, neřeďte.

Čištění nářadí

Solvent (Ředidlo) WOCA.

Skladování

+ 5-25°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nesmí být
vystaveno působení tepla (např. slunečnímu světlu).
Skladujte při teplotách nad bodem mrazu.

TOL

TOL-Max: 735 g/l, MAX. OBSAH TĚKAVÝCH ORG. LÁTEK
(Fáze II,A/h (RNH)): 750 g/l.

Údržba a související výrobky
Související výrobky

Intensive Wood Cleaner, #551525
Master Classic Lacquer, #690115A/16A/17A
Master Vista Lacquer, #690120A/21A/22A
Master Optima Lacquer, #690125A/26A/27A/28A
Master QP Lacquer, #690130A/31A
Master TS-2K Lacquer, #690136A/37A
Master XP-2K Lacquer, #690145A/46A/47A
Master RD-2K Lacquer, #690140A/41A

Nářadí

Váleček, vlas 9 mm, #88007
Držák na váleček, #599650
Teleskopická tyč, #599651
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Kontakt
WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com
Tyto informace vycházejí z
rozsáhlého laboratorního testování
a z praktických zkušeností. Protože
podmínky, za kterých je výrobek
používán, jsou často mimo
kontrolu firmy WOCA Denmark,
můžeme zaručit pouze kvalitu
samotného výrobku. WOCA
Denmark A/S nenese žádnou
odpovědnost za nesprávné
použití výrobku nebo zacházení s
ním. Výrobek lze v zásadě
považovat pouze za polotovar,
jelikož konečný výsledek závisí na
konstrukci, charakteru povrchu,
základní úpravě, teplotě, vlhkosti
vzduchu, použití atd. Společnost
WOCA Denmark A/S si vyhrazuje
právo bez oznámení měnit
výrobek i uváděné informace.
Tato etiketa / popis výrobku
nahrazuje všechny předchozí
verze.

