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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

Vechro Pro Acrylic Primer jest przezroczystym podkładem akry-

lowym na bazie wody o bardzo dobrej przyczepności i penetracji 

na powierzchniach cementowych w porównaniu z innymi popu-

larnymi podkładami akrylowymi. Nadaje się do użytku wewnętrz-

nego i zewnętrznego oraz do ponownego malowania dowolną 

farbą emulsyjną. 

Zapewnia dużą odporność na działanie zasad na powierzchniach 

alkalicznych, takich jak beton, tynki, azbest itp. Może zwiększyć 

siłę krycia końcowej farby ze względu na zmniejszenie chłonno-

ści powierzchni. Łatwy w użyciu.  

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

Ciężar właściwy 1,02 – 1,04 kg/l 

Zdolność krycia 7 - 9 m²/l na warstwę, w zależności od chłonności 

powierzchni. 

Rozcieńczanie 50 - 300% z wodą w zależności od 

powierzchni i jej chłonności. 

Schnięcie 
Bezdotykowe w ciągu 1 - 1,5 godziny. 

Możliwość nakładania kolej-

nych warstw: 

4 - 6 godzin. Czasy ulegają wydłużeniu w 

złych warunkach pogodowych. 

Klasa LZO 
"Podkłady klejące". Typ WB. Limit LZO = 

30g/l. Maks. LZO produktu gotowego do uży-

cia = 2g/l. Spełnia wymagania przepisów WE 

po 2011. VOC: lotne związki organiczne o 

temperaturze wrzenia < 250°C. 

Zasady, woda  

odporność 

Podkład ACRYLIC jest odporny na działanie 

wodę i zasad. 

Odcienie Przezroczysty mleczno-biały 

 

       

 

 

Podkład 

Akrylowy Vechro 

Pro 

Podkład na bazie wody do użytku 

wewnętrznego i zewnętrznego 

 Zdolność krycia:  7 - 9 m²/l 

  Schnięcie:  1-1,5 godziny 

 Rozcieńczenie: 50 - 300 % 

obj. z wodą 

 Nakładanie kolejnej warstwy: 

4 -6 godzin 

Opakowanie: 750ml, 3l, 10l, 

16,5 l 

 Aplikacja: Pędzel, wałek 
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PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 

Aby zagwarantować dobre przyleganie, malowana powierzchnia po-

winna być oczyszczona z kurzu, oleju, starej farby i rdzy oraz osu-

szona. Dobrze przeszlifować papierem ściernym. Nowe elementy 

betonowe muszą zostać osuszone przez 3-4 tygodnie przd zagrun-

towaniem. 

APLIKACJA 

Dobrze wymieszać przed użyciem. Nałóż równomiernie jedną (lub 

dwie w razie potrzeby) warstwy podkładu Vechro Pro Acrylic Pri-

mer. Po zagruntowaniu użyć SMALTOPLAST ACRYLIC 100%, SMALTO-

PLAST extra lub dowolnej farby emulsyjnej bądź akrylowej VE-

CHRO.  

CZYSZCZENIE NARZĘDZI 

Podczas pracy nie pozwolić na przesuszenie narzędzi i trzymać je 

w puszce lub kuwecie malarskiej. Strzepać resztki farby z narzędzi 

do puszki, po czym natychmiast je umyć ciepłą wodą z mydłem. 

Zamknąć szczelnie po użyciu. 

WARUNKI APLIKACJI 

Temperatura 8-30 °C i wilgotność względna poniżej 80%. Inne wa-

runki atmosferyczne mogą negatywnie wpływać na jakość farby. 

Nowe elementy betonowe muszą zostać osuszone przez 3-4 tygo-

dnie przd zagruntowaniem. 

PRZECHOWYWANIE 

Zamknąć szczelnie po użyciu. Przechowywać w chłodnym miejscu. 

Chronić przed słońcem. 

ZNAKOWANIE 

Vechro Pro Acrylic Primer nie wymaga stosowania symboli zagroże-

nia zgodnie z przepisami WE. 

 BEZPIECZEŃSTWO 

Przeczytać instrukcje znajdujące się z tyłu produktu. Trzymać poza 

zasięgiem dzieci. 

 

 

 

Dane techniczne i instrukcje zawarte w niniejszej ulotce technicznej są oparte na audytach przeprowadzonych przez poufne laboratoria i wynikają 

z wiedzy oraz doświadczenia pracowników naukowych firmy. Jakość produktu jest gwarantowana przez firmę, która spełnia wymagania norm ISO 

9001, 14001 i EMAS. Jako producent nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia powstałe w przypadku, gdy produkt 

nie będzie używany w sposób prawidłowy i zgodnie instrukcjami użytkowania. 

 

 

                        

             

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawiciel w Polsce 

www.matchembud.com.pl 

www.matchembud.com.pl

