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TEKNOPAINT PRIMER 5105 

 
 DUŃSKI NUMER SERII: 5105-XX 

 
TYP 
 

 
TEKNOPAINT PRIMER 5105 to szybkoschnący matowy podkład na bazie wody. 

ZASTOSOWANIE 
 

Zastosowanie jako podkład do różnych rodzajów płyt na bazie minerałów. Przed 
nałożeniem zawsze należy skonsultować się z producentem. 
TEKNOPAINT PRIMER 5105 może być nakładany przy pomocy nakładarki 
walcowej. 
TEKNOPAINT PRIMER 5105 SPRAY może być nakładany metodą natrysku airless. 
 

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE 
 

TEKNOPAINT PRIMER 5105 jest bardzo szybko schnącym specjalistycznym 
podkładem do różnych rodzajów płyt, takich jak płyty włókno-cementowe i pilśniowe. 
Jest odpowiedni do płyt stosowanych we wnętrzach i na zewnątrz budynków. 
Produkt ten zapewnia rezultat w postaci powierzchni o dobrej odporności 
mechanicznej i na warunki atmosferyczne i może być nakładany w połączeniu z 
różnymi warstwami nawierzchniowymi. 
 
AQUA FASAD 5120 lub TEKNOPAINT 150 TX przeznaczony do nakładania 
natryskowego lub, TEKNOPAINT 5130 przeznaczony do nakładania wałkiem 
dozującym, są produktami specjalnie przystosowanymi do zastosowania jako 
warstwa nawierzchniowa w przypadku malowania w ramach linii produkcyjnej. 
 

 
DANE TECHNICZNE 
 

 

Sucha masa objętościowo 

 
TEKNOPAINT PRIMER 5105:   Ok. 60 ±2 % 
TEKNOPAINT PRIMER 5105 SPRAY: Ok. 62 ±2 % 
 

Sucha masa łącznie 
 

TEKNOPAINT PRIMER 5105:  Ok. 1300 g/l 
TEKNOPAINT PRIMER 5105 SPRAY: Ok. 1400 g/l  
 

Lotne związki organiczne 
(VOC) 
 

Patrz Karta Charakterystyki. 

Zalecana grubość warstwy  

 
TEKNOPAINT PRIMER 5105: 
Pierwsze nakładanie ok. 100 g/m², w zależności od np. podłoża  
Drugie nakładanie ok. 50 g/m², w zależności od np. podłoża 
 
TEKNOPAINT PRIMER 5105 SPRAY: 
Ok. 100 g/m² w zależności od np. podłoża. 
 
Wartości zależą od jakości i typu płyty oraz strat materiału przy procesie nakładania. 
 

Rozcieńczalnik 
 

Woda. 

Czyszczenie sprzętu 
 

Woda, TEKNOSOLV 9515. 

Połysk 
 

Mat. 

Kolor  Biały. Można barwić metodą barwienia TEKNOMIX do jasnych kolorów (zbliżonych 
odcieniem do warstwy nawierzchniowej). 
 
 

OZNAKOWANIE DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA 
 

Patrz Karta Charakterystyki. 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE 
NANOSZENIA 
 

 

Nakładanie  Przed nałożeniem zawsze należy skonsultować się z producentem. 
 
TEKNOPAINT PRIMER 5105 może być nakładany przy pomocy nakładarki 
walcowej. 
TEKNOPAINT PRIMER 5105 SPRAY może być nakładany metodą natrysku airless. 
 
Produkt jest oferowany w wersji gotowej do nanoszenia. Przed użyciem może 
zaistnieć konieczność sprawdzenia, czy produkt należy rozcieńczyć. 
 
 

INFORMACJE DODATKOWE 
 

Przechowywanie: Patrz etykieta. 
Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku. 
Przechowywać w warunkach zabezpieczających przed mrozem. 
 
 
 

 

 
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają 
charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel 
lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza 
odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Najnowsze wersje 
naszych kart technicznych i kart charakterystyki substancji niebezpiecznej znajdują się na naszej stronie www.teknos.com.   
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