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FEELINGS UNIVERSAL PRIMER 
 
DESCRIERE  Grund mat cu conţinut de latex acrilic pe bază de apă, cu miros redus destinat utilizării 

pe pereţi interioare şi tavane. Reprezintă fond ideal pentru straturile ulterioare de vopseli 
Feelings Extra Durable, Feelings Interior Paint şi Feelings Ceiling. 

   

EXEMPLE DE 
UTILIZARE 

 Pentru tencuieli, beton, cărămidă, panouri pentru construcţii şi scânduri, MDF, etc. 
Feelings Extra Primer poate fi utilizat pentru revopsirea suprafeţelor interioare vopsite 
anterior cu vopseli pe bază de apă, alchidice, sau vopseli catalizate cu acide. 

   

DATE TEHNICE  Conţinut de solide raportat la volum: aproximativ 33%. 
Densitate: aproximativ 1,4 kg / litru. 
Rezistenţă la curăţare: > 5.000 cicluri (DIN 537778). 
Rezistenţa chimică: bună (ISO 2812 – 1). 
Rezistenţă la căldură: 85 ºC (ISO 3248). 
Vopsea de bază: AP. 
Clasificarea materialelor de finisare: M1. 

   

Gama de culori  Disponibil în culoarea albă, majoritatea nuanţelor di paleta de culori Feelings Interior şi 
nuanţele cu tonul mijlociu din Tikkurila Symphony Colour Collection, BS 4800, RAL, 
NCS şi o gamă largă de diferite nuanţe. 

   

DETALII DE APLICARE 
   

Pregătire  Suprafeţele trebuie să fie curate, uscate şi fără urme de grăsimi, murdărie, ulei, ceară, 
rugină, de resturi de materiale despicabile sau de orice alte impurităţi superficiale. A se 
utiliza produsele adecvate Tikkurila pentru a îndepărta mucegaiul şi pentru curăţire. A 
se utiliza materiale de umplere Tikkurila pentru umplerea crăpăturilor, găurilor, 
defectelor şi pentru nivelarea suprafeţelor neuniforme. Asiguraţi-vă, ca suprafeţele 
lucioase, acoperite cu vopsea lucioasă sau şlefuite sunt uniformizate corespunzător. 
Asiguraţi-vă ca suprafeţele sunt pregătite în mod corespunzător. 

   

Aplicare  Metode de aplicare: cu pensulă, cu rolă sau prin pulverizare. 
Diluare: dacă este necesar, se diluează în proporţie de până la 10 % cu apă. 

   

Condiţii de vopsire  Toate suprafeţele trebuie să fie uscate, temperatura aerului trebuie să fie cel puţin + 5 
ºC / + 41 ºF şi umiditatea relativă al aerului să fie sub 80 %.  

   

Vopsire  Se amestecă bine vopseaua. Se grunduiesc pereţii şi tavanele nevopsiţi în totalitate şi 
se aplică pe porţiunile rămase goale ale pereţilor şi tavanelor vopsite anterior cu 
Feelings Universal Primer. 
Suprafeţele absorbante se grunduiesc cu Feelings Universal Primer diluat până la 10 % 
cu apă, se lasă să se usuce şi se aplică următorul strat nediluat. 
Zonele cu umiditate ridicată pereţii şi tavanele trebuie grunduite cu Feelings Moisture 
Stop înaintea aplicării grundului Feelings Universal Primer. 

   
Gradul de acoperire  7 – 10 m2 / litru per strat. 

Această informaţie este doar orientativă, gradul real de acoperire depinde de o 
mulţime de factori, incluzând textura, porozitatea şi metoda de aplicare. 

   

Timpurile de uscare  La temperatura de 23 ºC şi umiditatea relativă al aerului de 50% în mod normal   
este uscat la atingere după ½ oră şi revopsibil după 2 ore.  

   

Curăţirea 
echipamentului 

 Echipamentul trebuie spălat cu apă imediat după utilizare. 
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Informaţiile de mai sus , se bazează pe teste de laborator şi experienţe practice , s-au dovedit a fi valabile la data înscrisă pe fişa tehnică a produsului. 
Verificaţi valabilitatea acestor date ori de câte ori este nevoie. Calitatea produsului este asigurată de tehnologia de fabricaţie conformă cu cerinţele 
standardelor ISO 9001şi ISO 14001.Producătorul nu-şi asumă răspunderea pentru nici un fel de daune cauzate de nerespectarea instrucţiunilor de 
utilizare a produsului sau utilizarea acestuia în mod inadecvat. 

 
FEELINGS UNIVERSAL PRIMER 
 
 

 
  

 
MEDIUL 
ÎNCONJURĂTOR 

 Cutiile goale şi materialul lichid neutilizat trebuie reciclat sau deteriorat conform 
legislaţiei în vigoare. 

   

SIGURANŢĂ  
ŞI SĂNĂTATE 
în conformitate cu Directiva 
CE 99/45/EC 

 Nu este clasificat ca fiind periculos sănătăţii. 
A se manipula cu grijă, a se evita contactul îndelungat cu pielea si a se evita inhalarea 
vaporilor în timpul pulverizării.  
 
Este disponibil fişa de siguranţă al produsului la cerere. 

   

Depozitare şi transport  A se feri de îngheţ. 
ADR/RID - 
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