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TEHNIČKI LIST 

 

weberprim akrilni osnovni premaz 554K 

Tehnički list 29.03.2019.  

weberprim akrilni osnovni premaz 554K je vodorazrjedivi, 

dubinski osnovni premaz za unutarnje i vanjske površine. 

 

 

SVOJSTVA PROIZVODA: 

• osnovni premaz za mineralne podloge, gips ploče, žbuke. Primjeren također kao podloga za 

tapete 

• za unutarnju i vanjsku primjenu 

• učvršćivač žbuke i vezivni most 

 

ALAT: 

• nehrđajuća posuda, električni mješač, valjak i četka. Alate i posude nakon uporabe oprati sa čistom 

vodom kao i ugrađene fasadne elemente.  

 

IZVEDBA: 

• kod novih žbuka, betonu, plinobetonu, gips pločama je sadržaj iz spemnika potrebno pomiješati sa 

vodom u omjeru 1:4. Pripremljena mješavina se valjkom ili četkom nanosi na površinu. 

 

POTROŠNJA: 

• približno 0,05kg/m2  (nerazrijeđenog materijala)     

 

PODLOGA:    

• podloga mora biti čvrsta, nosiva, bez pukotina, ostataka nenosivih slojeva stare boje, ostataka 

prašine i masnoća, te odmašćena. 

 

PAKIRANJE: 

• 10kg tekućina u plastičnom spremniku. 

 

SIROVINSKI SASTAV: 

• akrilna otopina 

 

UVJETI IZVEDBE: 

• Temperatura pri izvedbi: iznad +5°C podloge i zraka. 

Izbjegavati radove pri direktnom osunčenju, pri jakom vjetru i mogućnosti kišnjenja u periodu 

sušenja. 

• Najviša temperatura pri izvedbi ne smije prijeći +30 °C. Površine je potrebno zaštiti od direktnog 

osunčenja zaštitnim mrežama (skelskim platnima). 
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SKLADIŠTENJE: 

Do 12 mjeseci u orginalnoj, zatvorenoj ambalaži, skladišteno u suhom i prozračnom prostoru, 

zaštićeno od smrzavanja i visokih temperatura. 

 

 

 

OPĆI UVJETI: 

Saint-Gobain građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o. preuzima odgovornost u okviru općih uvjeta 

prodaje i opskrbe za kvalitetu proizvoda. Budući da su vrijeme i drugi uvjeti pri izvedbi radova vrlo 

različiti, gore navedene upute treba uzeti kao opće smjernice bez jamstva za ispravno izvršenje. 

Također uzmite u obzir službene smjernice i norme, ali i podatke iz Tehničkih listova. Informacije u 

gore navedenim uputama ne obvezujte nas,  te ih uzmite kao preporuke, sastavljene od najnovijih 

dostupnih znanja o tehnologiji izvedbe. Pretpostavljamo da izvođač poznaje osnovne tehnike 

aplikacije pojedinih komponenti.  

 


