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IRSA UNI PRIMER AL – Universal
Grund pe bază de alcool pentru esenţe exotice şi lemn autohton , inclusiv lemn de pomi fructiferi nuc ; mă r ; păr ;cireş şi poate fi acoperit  
cu toate lacurile PU ecologice,din gama IRSA Platinum.

Bază / Formă de livrare :
IRSA Uni Primer AL este un grund de impregnare si sigilare , pe bază  de alcool ,cu uscare foarte rapidă  ,destinat aplicării pe toate tipurile de lemn ,cu rola  
sau cu pensula.

Domenii de utilizare :
IRSA Uni Primer AL este un grund universal ,adecvat pentru toate tipurile autohtone de lemn ca ş i pentru esenţe exotice dificile ş i izolează într-o măsură 
considerabilă  ,componentele minerale si uleioase ale acestora. Izoleaza foarte bine si resturile de ceară  si ulei, din rosturile podelelor mai vechi, ce  
urmeaza a fi izolate cu lacuri pe baza de apa .IRSA Uni Primer AL se utilizează  ca grund pentru toate lacurile pe bază  de apă IRSA Platinum 3000 
semilucios,Platinum 3000 ultramat ,Platinum 3001 semilucios,IRSA Platinum 3010 2K semilucios, IRSA Platinum 3030 2K ultramat ş i IRSA Platinum 3055 
2K cu luciu înalt.Efectuaţ i o aplicare de probă .Prin aplicare de IRSA Uni Primer AL se va pă stra in mare masură  ,nuanţa naturală a lemnului. Odată  cu 
grunduirea se va realiza doar o uş oară intensificare a culorii lemnului. Aderenţ a la podeaua din lemn,precum ş i la următoarele straturi de sigilare,este  
excepţională.

Prelucrare :
Suprafaţa care urmează  să fie grunduită trebuie să fie curată, fără reziduuri de praf, ulei, ceară , grăsimi şi altele. Recomandăm o şlefuire finală  a 
suprafeţelor de lemn cu material de ş lefuit, respectiv plasă  abrazivă, de granulaţie 120 (şlefuire de finisare).Aplicaţ i un strat de IRSA Uni Primer AL, cca.  
100 g/m2,în procedeul de aplicare cu rola sau cu pensula .În cazul unor suprafeţ e foarte absorbante care creează  probleme, aplicati un al doilea strat de  
grund, pentru a realiza o penetrare mai eficientă  si o sigilare uniformă  a suprafeței.

Atenţie :
Suprafeţele de bază cu grad mare de absorbţ ie (de ex. fag ,brad ,etc...) trebuiesc grunduite în două  straturi cu IRSA Uni Primer AL ,în procedeul de aplicare  
cu rola de mohair.

Uscare :
Uscarea se face în cca. 30-40 de minute per strat. Imediat după  uscare, continuaţ i procesul de sigilare cu un lac de acoperire corespunză tor, din gama 
Platinum , în caz contrar putând exista probleme de aderenţ ă a lacului. Timpii de uscare sunt specificaţ i relativ la condiţ iile normale (+20° C ş i umiditate 
relativă a aerului de 55%).O umiditate mare a aerului, o grosime mare a stratului ş i temperatura scăzută vor întârzia uscarea. Trebuie să  se acorde atenţ ie 
unei bune ventilări a spatiului de lucru (însă  fără curenţi de aer).

Atentie: Nu executaţ i niciodata o şlefuire intermediară ,a grundului.Şlefuirea intermediară  se va executa abia înainte de ultimul strat de  
acoperire(şlefuire cu plasă abrazivă–granulaţie 120)!

Scule de lucru :
Rola de mohair IRSA sau pensulă  lată IRSA. Numai cu sculele de lucru adecvate se vor putea ob ține rezultate optime de finisare a lemnului.

Temperatura de prelucrare :
Conditiile optime de aplicare sunt : temperatura + 18°C la + 25°C ,umiditatea relativa < 65 %RH. Temperaturile joase si umiditatea ridicata, lungesc timpul  
de uscare. Temperaturile ridicate si umiditatea joasa scurteaza timpul de uscare.

Capacitatea de depozitare:
Transportaţ i şi depozitaţi produsul, la racoare ş i în locuri uscate. În ambalajul original nedesfă cut, produsul poate fi depozitat minim 1 an. Închideţ i bine 
ambalajele care au fost desfă cute şi consumaţi produsul în cel mai scurt timp.

Indicaţii importante:
Nu lăsaţi produsul la îndemâna copiilor. În timpul prelucră rii şi ulterior acesteia, asiguraţ i o aerisire temeinică  a zonei de lucru. În cazul contactului cu ochii  
sau pielea,clă tiţi imediat cu apă curată. Nu este permis ca produsul să  ajungă în sistemul de canalizare sau în ape utilizate pentru consum sau udat  
gradina. Resturile lichide de material,constituie deş euri speciale.
Clasa de pericol de poluare a apelor 1. Cod GIS: G 3

Precauţii :
Normele care reglementează  manipularea lichidelor inflamabile trebuie să  fie respectate !!!

Marcaj VOC (compuşi organici volatili) începând din 2007:
IRSA Uni Primer AL: 2004/42/2 A(h) 750; 750 g/l <744 g/l

Explicaţie:
2004/42 = Anul şi numărul directivei UE
/2 = Anexa 2 
A = Partea A
() = Subcategoria de produs
--,-- g/l = Valoare limită  treapta 1, respectiv valoare limită  treapta a 2-a în g/l
< --- g/l = Valoarea VOC curenta
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Consilierea noastră  verbală şi scrisă bazată pe testele profesionale efectuate sunt valabile doar ca sugestii cu caracter neobligatoriu ş i nu vă exonerează  de 
testarea proprie a produselor furnizate de că tre noi asupra aplicabilită ţii acestora la procedurile ş i obiectivele preconizate. Aplicarea,utilizarea ş i prelucrarea 
produselor se produc în afara posibilită ţilor noastre de control ş i prin urmare ,sunt în întregime responsabilitatea dvs. Desigur că  noi garantăm calitatea 
exemplară şi constantă a produselor noastre .Odată  cu apariţia acestei noi "Fişe tehnice" ,cea anterioară  îşi pierde valabilitatea !!!


