
Stosowany aby zapewnić przyczepność, 
wiązanie i zamknięcie porów między podłożem 
a wartwą szpachli dekoracyjnej mira 6820 micro 
decor  

•    Zapewnia dobrą przyczepność

•  Do wewnątrz i na zewnątrz

•  Do pomieszczeń mokrych i suchych

Bazujący na polimerach płynny środek do gruntowania w 
postaci rozcieńczonej na wszystkich podłożach chłonnych w 
pomieszczeniach mokrych i suchych. 

4170 decor primer pakowany jest w 1 litrowe butelki

Zastosowanie 
■	 Ściany
■	 Podłogi
■	 Baseny pływackie
■  	Pomieszczenia mokre
■  Części  główne budynku
■  Balkony
■	 	Tarasy
■	 Wewnątrz
■	 Zewnątrz

Rodzaje podłoża 
■	 Betonowe ściany
■	 Tynk
■	 Beton
■	 Podłogi drewniane
■ Beton lekki
■ Mur tynkowany
■ Gipsowy tynk/szpachla
■ Podłoga cementowa
■ Podłoża z płyt
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Opis produktu
Bazujący na polimerach, drobnomolekularny środek 
gruntujący.

Dane techniczne

Zastosowanie
4170 decor primer stosuje się na podłożach chłonnych, 
takich jak beton lekki, porowaty tynk itp. rozcieńczony z 
wodą w proporcji 1 część primer na 3 części wody. Na 
mniej chłonnych podłożach, takich jak ułożony beton czy 
warstwa szpachli w proporcji 1 część primer na 2 części 
wody. 
Na podłożach z płyt drewnopochodnych stosować 
skoncentrowany aby zapewnić przyczepność między  
podłożem a warstwą mikrocementu.

Typy podłoży
Mur, powierzchnie malowane, podłoża z płyt, okładziny z 
płytek, już obecny tynk i beton. 

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być zwarte, suche, oczyszczone z kurzu, 
oleju, tłuszczu i luźnych części. Powierzchnie ewentualnie 
należy przeszlifować/uszorstnić przed nałożeniem masy 
szpachlowej.

Wykonanie
Gruntowanie wykonać, gdy powierzchnia zostanie przygo-
towana i będzie na tyle sucha aby mogła wchłonąć primer. 
Podłoża chłonne, takie jak beton, beton lekki lub tynk 
gruntować środkiem 4170 decor primer rozcieńczonym z 
wodą w proporcji 1 część gruntu na 3 części wody. Primer 
należy dobrze wetrzeć w podłoże przy użyciu szczotki. Na  
mniej chłonnych podłożach stosować 1 część primer na 2 
części wody. 

Warunki higieny pracy
Zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr. 1272/2008 
produkt nie wymaga oznakowania. Przestrzegać zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy ze środkami chemicznymi.  
Dalsze informacje - patrz Karta Charakterystyki.

Opakowanie
1 litrowe plastikowe butelki.

Przechowywanie i trnsport
Przechowywać i trnsportować w temperaturze dodatniej, 
w warunkach suchych. W oryginalnym i nieuszkodzonym 
opakowaniu produkt zachowuje parametry techniczne przez 
minimum 1 rok od daty produkcji. Po tym czasie produkt 
nadaje się do użycia, ale jego właściwości techniczne mogą 
ulec zmianie -  np. wydłuży się czas schnięcia.

Sprzedaż
Zestawy produktowe mira sprzedawane są przez wybrane 
salony płytek i hurtownie budowlane. 

Gęstość: 1-1,08 kg/l 

Czas schnięcia w temp. 18°C 
do dalszej obróbki powierzchni:  1-2 godz.

Zalecana temperatura pracy: 10-18°C 
Zużycie: 
rozcieńczony:  0,08-0,1 l/m2 
nierozcieńczony: 0,1-0,2 l/m2
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