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TEHNIČNI LIST 1556 
SILOKSAN PRIMER

11.05.2020 Temelj za mineralne površine 

OPIS BARVE SILOKSAN PRIMER je vinil akrilni temelj, ki se ga lahko redči s Teknosolv 1621. 

UPORABA Za uporabo na zunanjih mineralnih površinah. Še posebej primeren za temelj na starih apnenih 
fasadah. Penetrira v površino in poveže porozne plasti med seboj. 

CERTIFIKATI Barva ima CE oznako za zaščito betonskih konstrukcij. Dodatni podatki na Strani 2. 

Suha snov ~ 50 % volumsko 

Paropropustnost (EN ISO 7783) 0.14m≤sd< 1.4 m 

Hlapne organske spojine (HOS) EU HOS mejna vrednost (kat A/c): 430 g/L. HOS produkta max 430 g/L 

Teoretična poraba 4 – 6 m²/l 

Specifična teža ~ 1.4 g/ml 

Čas sušenja, +23°C 
- prašno suh
- naslednji nanos

Po 30 min  
Po 2-3 urah  
Čas sušenja je lahko daljši v hladnih in/ali vlažnih pogojih 

Redčenje, čiščenje Teknosolv 1621 

Končni izgled Globoki mat

Barve Bela 

Vremenska odpornost Zelo dobra. 

Pakiranje 
(različna pakiranja glede na države) 

10 L, 20 L 

VARNOSTNA OPOZORILA Glejte varnostni list. 
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Podatki v tem tehničnem listu temeljijo na laboratorijskih testih in praktičnih izkušnjah. Številke so samo za orientacijo in so odvisne od na primer barve in sijaja. Ker nimamo 
nadzora nad pogoji in načinom uporabe, smo odgovorni le za kakovost izdelka in jamčimo, da je skladen z našim nadzorom kakovosti. Ne prevzemamo odgovornosti za 
kakršnokoli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi uporabe izdelka v nasprotju z navodili ali predvideno uporabo. Zadnja verzija tehničnega lista, varnostnega lista ali sistema 
je na voljo na www.teknos.com. 

NAVODILA ZA UPORABO 

Priprava površine Očistite površino, ki jo boste barvali. Odstranite vso umazanijo s površin z visokotlačnim čistilnikom 
ali mokrim peskanjem.  
Odstranite tudi slabo pritrjeno ali odluščeno staro barvo. Z novih površin odstranite cementni mulj. 

Pri ravnanju s podlagami, ki vsebujejo azbest, je treba upoštevati državne/lokalne predpise. 

Potrebna popravila je potrebno narediti z ustreznim kitom. 

Nove površine morajo biti suhe vsaj 3 mesece predno se jih pobarva. 

Nanos barve Pred uporabo barvo dobro premešajte. 
Nanašate lahko z čopičem, valjčkom ali z brizganjem. 
Uporabite velikost airless šobe 0.017- 0.021". 
Če je potrebno, barvo redčite z 5 – 10 % volumsko, na pr. za barvanje stropov industrijskih hal. 
SILOKSAN PRIMER lahko pustite samostojno, na primer v industrijskih halah. 

Pogoji za delo Med aplikacijo in v času sušenja mora biti temperatura ozračja, površine in premaza nad +5 °C in 
relativna zračna vlažnost pod 80% . 

Končni premaz Po 2 urah lahko nanesete končni premaz SILOKSAN FACADE. V notranjih prostorih lahko 
uporabite tudi druge premaze, odvisno od objekta premazovanja. V hladnih in vlažnih pogojih se 
lahko končni nanos pobarva šele naslednji dan. 




