


 

 

 

O produkcie:  

BETOPRIME to produkt głęboko gruntujący na bazie wody, stosowany jako podkład na nieobrobione lub malowane mineralne 
fasady, a także na otynkowane wewnętrzne powierzchnie, narażone na wyższą wilgotność, jak np. ściany w piwnicach. Betoprime 
reguluje wymianę wilgoci na ścianach mineralnych, dlatego stosowany jest także jako podkład na powierzchniach, na których już 
wcześniej położono dyfuzyjną farbę elewacyjną. Tylko wtedy zagwarantowana jest maksymalna możliwa zdolność do rozproszenia. 
Produkt jest również stosowany do impregnacji cegieł i klinkieru oraz jako środek wiążący kurz na posadzkach betonowych. 
BETOPRIME jest bardzo skutecznym produktem do wiązania starych, wapnowanych powierzchni. Dzięki zastosowaniu produktu 
jako gruntu i farby BETOPAINT otrzymuje się optymalną powłokę, która zapewnia zarówno wodoodporność, jak i dyfuzyjność.  

UWAGA: NALEŻY NOSIĆ GOGLE I RĘKAWICE OCHRONNE - UNIKAĆ KONTAKTU Z OCZAMI I SKÓRĄ! 

 
 

 
...pomalowana farbą absorbującą: 
 
1. Po oczyszczeniu powierzchni zgodnie z powyższym opisem, nałożyć BETOPRIME na wybraną powierzchnię (okulary i 

rękawice ochronne!). Jeśli na podłożu jest już położona wodoodporna warstwa farby, należy zrezygnować z BETOPRIME. 
2. Farbę można aplikować po co najmniej 1 dniu, aby pozwolić produktowi BETOPRIME dobrze wyschnąć. 

 

 
Rady: 
 
-  NOSIĆ GOGLE I RĘKAWICE OCHRONNE - UNIKAĆ KONTAKTU OCZAMI I SKÓRĄ! 
-  Osłonić okna i drzwi przed aplikacją-  produkt może powodować korozję! 

- Rozprowadzić BETOPRIME na całej powierzchni, najlepiej przy pomocy rozpylacza (niskie ciśnienie), pędzla lub wałka. 
-  Unikać malowania na ciepłych lub rozgrzanych słońcem powierzchniach. 
- Nie wolno aplikować produktu podczas opadów deszczu, śniegu, przy wysokiej wilgotności i w temperaturach poniżej 8°C. 

Pod uwagę należy wziąć również temperatury w nocy. 
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      BETOPRIME 
              Produkt do gruntowania tynku i betonu 
                                 Stosować tylko na chłonnych powierzchniach! 

 

 
Zastosowanie/ Moja powierzchnia jest... 

 
 

…nieobrobinona lub zeszlifowana: 
 
1. Stosować BETOPRIME tylko na chłonnych powierzchniach!  
2. Podłoże musi być czyste i suche. Jeśli tak nie jest, należy usunąć luźny materiał, taki jak tynk, wapno lub kurz, a następnie 

spłukać wszystko czystą wodą i pozostawić powierzchnię do wyschnięcia. Na wypadek ataku grzybów trzeba zastosować 
produkt przeciwko mchom i grzybom (Moos- und Schimmelentferner). 

3.  Zagruntować powierzchnię produktem BETOPRIME (okulary i rękawice ochronne!) Pozwolić podkładowi wyschnąć przez 1 
dzień (w zależności od temperatury pomieszczenia lub temperatury zewnętrznej oraz wilgotności). 

4. Teraz można nanieść farbę BETOPAINT według uznania. 

 
Dane techniczne: 

 
Spoiwo:               Krzemian / styren akrylowy Stabilizatory:      <30 g/l   
Połysk:      -                                                    Czyszczenie:            Woda 
Lotne związki organiczne (Kat A/c): 30 g/l (2010) Kolor:       Klarowny, bezbarwny 
Rozcieńczanie:  Woda    Przechowywanie:      2 lata (chronić przed mrozem) 
Wydajność: 10-12 m2/l    
Czas schnięcia: 1 dzień, 24h przed kolejną warstwą, zależnie od temperatury powietrza i wilgotności 
Wskazówki:  Malować w temp. pow. +8°C, ale nie w upały.  
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