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                                       NOVAPRIMER 
 
 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
Amorsa acrilica pentru produsele decorative pentru interior si exterior. 
 
APLICATII  
Novaprimer poate fi folosit pe tencuieli vechi şi noi, ciment, beton, gips-carton, picturi vechi daca sunt 
bine lipite de substrat, etc.  
Novaprimer este amorsa ideala  pentru aplicarea multiplelor vopsele decorative  Novacolor. 
 
CARATERISTICI DE IDENTIFICARE  
Produs acrilic.  
Densitate: 1.39 + / - 0,05 g / ml 
 
CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂ  
Novaprimer are o mare putere de penetrare şi consolidare care il fac ideal pentru fiecare tip de 
tencuiala. 
Produsul regleaza si puterea de absorbtie a substratului.  
 
DILUAREA  
Novaprimer: diluat până la 50-80% cu apă. 
 
AVERTISMENTE 
Se amestecă în mod corespunzător materialul înainte de colorare şi  aplicare. 
Nu se aplica pe peretii proaspăt vopsiti si nici pe suprafete proaspat tenciute.  
 
 
PREGĂTIREA SUPRAFETEI SI APLICAREA  
Pastrate la conditiile de mediu T = 25 ° C, RH = 60% 
Suprafata care urmeaza a fi amorsata trebuie sa fie perfect uscata , curatata de praf, fara urme de umiditate sau 
alte pete de murdarie. 
Pentru suprafetele vopsite anterior – vopseaua veche se indeparteaza daca aceasta se cojeste, asigurandu-va ca 
suprafata este  curata si fara defecte, dupa care sa aplica produsul cu o rola cu par mediu.  
 
 
RECOMANDĂRI  
Materialul ce urmeaza a fi aplicat cat si cel aplicat trebuie sa fie protejat de ploaie, ceață şi 
lumina directă a soarelui. 
Produsul nu se aplica la o temperatura mai mica de +5 grade C si mai mare de + 35 grade  C  
 
 
CURĂTAREA UNELTELOR  
Cu apă, imedia după utilizare. 
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RANDAMENT 
8 – 10 mp/l in functie de textura si porozitatea suprafete 
 
CULORI 
Alb. 
 
MOD DE PREZENTARE 
Recipiente de 1 l , 5 l , 14 l. 
 
CONDITI DE DEPOZITARE 
In ambalajul original, bine sudate, la o temperatură 
între +5 ° C și +35 ° C. 

 
SECURITATE   
Novaprimer conține 29 g / l compusi organici volatili 
Aruncati materialul de ambalare rămas gol, în conformitate cu legile locale. Păstrati produsul departe de accesul 
copiilor si într-un loc aerisit. 
În caz de contact cu ochii, spalati imediat cu apă. În caz de ingestie a produselor, consultati imediat un medic 
arătându-i produsul sau eticheta acestuia. Nu lăsati deseuri în sistemul de canalizare, cursurile de apă si pe 
pământ. 
    

   NB-Informatiile raportate în această fisă tehnică vin de la cea mai buna experienta a noastra, dar acest lucru nu 
implică nici o responsabilitate  a companiei noastre pentru aplicatii de acest produs, fără controlul nostru. 
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