
Termékleírás: a Sorell Primer Deep oldószermentes alká-
liálló mélyalapozó nagy behatolóképességénél fogva a 
porózus, kismértékben porló részek felületi szilárdságát 
nagymértékben javítja, így jelentősen fokozza a burko-
lóanyagok tapadóképességét. Használata egyenletes 
nedvszívást eredményez, ezáltal az eltérő szívóhatás kö-
vetkeztében fellépő foltosodást is megakadályozza. Hasz-
nálatával elkerülhető, hogy az alapfelület a frissen fel-
hordandó anyagokból, habarcsokból jelentős mennyiségű 
vizet szívjon el.
Alkalmazási terület: használata hidegburkolatok ragasz-
tását, glettek, beltéri diszperziós, homlokzati festékek fel-
hordását, különös tekintettel gipszkarton alapfelületekre 
történő burkolatok és szigetelések felhelyezését megelő-
zően javasolt.
Alapfelület: az elvált, laza, szilárdságvesztett felületré-
szeket és „kivirágzásokat” el kell távolítani, majd a teljes 
felületen, mechanikus úton portalanítani. 
Feldolgozás: a termék nem igényel hígítást, de szükség 
esetén max. 1:1 arányban víz hozzáadása megengedett. 
Festőecsettel vagy teddy hengerrel hordjuk fel. Közvetlen 
napsugárzásnak kitett felületre tilos felkenni. Alkalmazható 
+6°C feletti lég- és alapfelületi hőmérséklet esetén. A mun-
kálatok befejeztével a szerszámokat bő vízzel mossuk el.
Anyagszükséglet (higított): ~0,2 kg/m2

Higíthatóság: 1:1 (Alapozó:Víz)
Száradási idő: 2-6 óra, a fal és a levegő hőmérsékletének, 
páratartalmának függvényében.
Tárolás: Fedett, hűvös, fagymentes helyen, tűző napsütés-
től védve, bontatlanul az eredeti csomagolásban a gyár-
tástól számított 12 hónapig.

Figyelmeztetés! Beltéri alkalmazása során a bútorzatra, 
vagy egyéb használati tárgyra került alapozót azonnal tá-
volítsuk el törlőruha segítségével. Száradás után a szeny-
nyeződést csak a felület maradandó károsodásával lehet 
eltávolítani.
Összetétel: Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakisz (hidroximetil) imi-
dazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion. 1,2-benzizotiazolin-3-
on. 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-
7]. 2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 220-239-6] (3:1) 
keveréke.
FIGYELEM! H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. P102 
Gyermekektől elzárva tartandó. P280 Védőkesztyű/védő-
ruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P302 + P352 
Ha bőrre kerül: Lemosás bő szappanos vízzel. P333 + P313 
Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi 
ellátást kell kérni. P363 A szennyezett ruhát újbóli haszná-
lat előtt ki kell mosni. P501 A tartalom/edény elhelyezése 
hulladékként: a helyi, regionális és nemzetközi szabályo-
zások fi gyelembe vételével.
Biztonsági előírások: lásd Biztonsági adatlap.
Figyelmeztetés: a gyártó és a forgalmazó
a termék alkalmazásakor alapvető
szakmai ismereteket feltételez.
EU határérték erre a termékre
(A/g/VB): 30g/l (2010).
Ez a termék legfeljebb
10 g/l VOC-t tartalmaz.
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