STIX®
В'ЯЖУЧИЙ ПРАЙМЕР НА ВОДНІЙ ОСНОВІ

SXA-110
Характерні особливості
•
Міцне зчеплення з блискучими

поверхнями
•
Безпрецедентна адгезія до найбільш складних поверхонь
•
Чудова покривна здатність
•
Миття водою з милом
•
Висихання при температурі не нижчій 35 °F (1.7 °C)
Рекомендована для нанесення на
Внутрішні та зовнішні поверхні. Гіпсокартон, штукатурка, стеля,
звукоізолююча плитка, погонажні вироби та двері, вогнетривка
пластмаса, керамічна плитка, блискучі поверхні, пластик ПВХ,
кам'яні стіни, деревина, оздоблення, жалюзі, цегляна кладка,
ліпнина, бетон, цементний блок, оцинкований метал, алюміній
тощо.
Загальний опис
В'яжучий праймер на водній основі Stix® - це акриловоуритановий праймер-герметик на водній основі преміальної
якості, що має безпрецедентну адгезію до найбільш складних
поверхонь, зокрема ПВХ, вінілу, пластику, скла, облицювальної
керамічної плитки, глазурованої цегли, поверхні, пофарбованої
фарбою з високим блиском, попередньо пофарбованого
сайдингу, склопластику та оцинкованого металу. Stix також
ідеально підходить для нанесення на штукатурку, гіпсокартон,
деревину та кольорові метали, коли температура

навколишнього середовища низька або поверхня є
проблемною для звичайних праймерів. Створює
надзвичайно міцний шар покриття на поверхні після
повного висихання. Наносьте його на внутрішні та зовнішні
поверхні, а також поверх практично будь-яких фінішних
покриттів,
включаючи
алкідні,
акрилово-латексні,
уретанові, епоксидні та лакові. Stix вирівнює поверхню,
роблячи її гладенькою, і миється водою з милом.
Застереження при нанесенні
• Наносьте праймер, коли температура повітря і поверхні
вище 35 °F (0 °С)
• Не наносьте праймер під прямими сонячними
променями або на гарячу поверхню. Уникайте дощу,
води або високої вологості протягом першої доби
висихання праймеру.
• Не призначений для занурення або постійного контакту
з водою. Не підходить для подібних контактів із водою.
• Не
рекомендується
використовувати
поверх
поліетилену чи поліпропілену
• При нанесенні на зовнішні поверхні на праймер Stix®
необхідно нанести фінішне покриття.
• Не рекомендується наносити поверх Kynar® (чи подібні
фінішні покриття), якщо такий спосіб нанесення не був
протестований та одобрений споживачем.
• Не рекомендується для нанесення в якості праймера
для екстер'єру на фасад дерев'яного будинку

Інформація про продукт

Кольори — Стандартні: ◊ Білий колір
SXA-110, Білий

Технічні характеристики
Тип фарби

Уретанова модифікована акрилом

Тип пігменту

Діоксид титана

— Тонувальні бази:

Масова частка сухого залишку
40.0 ± 1.0%
Покривна здатність з галону при
27,87 – 37,16 м2
Праймер може бути затонований щонайбільше 2 унціями (59,1471 мл) рекомендованій товщині плівки
– Сухої
4,0 - 5,5 міл
універсального колоранту на галон
Рекомендована товщина
плівки
– Мокрої
1,6 - 2,2 міл
— Нестандартні кольори:
Залежно
від
текстури
поверхні
і
–
Висихання
на
дотик
30 хвилин
Зв'яжіться з вашим дилером.
пористості. Обов'язково розрахуйте
необхідну кількість фарби для
Сертифікати й атестати:
– Для другого шару
3 - 4 години
виконання техзавдання. Це
гарантуватиме однорідність кольору
ЛОС відповідає вимогам усіх регульованих територій
та зведе до мінімуму можливість
– Повне висихання
3 - 4 дні
надлишку фарби.
Час висихання @ 77 °F (25 °C) @
Усі вироби, що описані у цій специфікації, містять щонайбільше
100 грам ЛОС на літр (.83 фунтів/ /гал.)/(0,37 кг/гал.), не
50% RH
включаючи воду та розчинники.
Висока вологість і низькі температури можуть призвести до збільшення
часу висихання, для нанесення другого шару та до експлуатації.
Відповідає вимогам Системи сертифікації в галузі проектування
об'єктів енергоефективного та екологічного будівництва (LEED® v4 Спосіб висихання
Коалісценцією
Credit)
В'язкість
70 – 80 KU
Відповідає вимогам Спільної роботи для шкіл з високими
Точка займання
200 °F (93,33 °С) або вище (TT-P-141, Метод 4293)
показниками (CHPS) та акредитований як
Глянець / Блиск
Глибокий матовий
виріб із низьким викидом шкідливих речовин
– Мін.
35 °F (1,66 °С)
Температура поверхні при
Викиди виробу сертифіковані Департаментом громадського
нанесенні
– Макс.
90 °F (32,22 °С)
здоров'я Каліфорнії (CDPH v1 Emission Certified)
Відсутні

Технічна допомога:
Надає місцевий авторизований незалежний дилер Insl-x. Щоб
дізнатися про місцерозташування найближчого дилера, телефонуйте
за номером (044) 2236314, (094) 9477431 або ж відвідайте сайт
www.insl-x.com

Розбавлення
праймер
Розчинник для очищення

Не розбавляйте
Теплою мильною водою

Вага галону
Температура зберігання

– Мін.
– Макс.

87.6 грамів/літр

11,0 фунтів (4,98 кг)
45 °F (7,22 °С)
95 °F (32 °С)

Леткі органічні сполуки (ЛОС)
.73 фунтів/галон (0,33 кг/галон)

STIX® В'яжучий праймер на водній основі SXA-110
◊ Зазначені значення отримані для білого кольору. Зв'яжіться з дилером щодо значень інших баз чи кольорів.
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STIX® В'яжучий праймер на водній основі SXA-110
Підготовка поверхні
Звичайна поверхня – Усі ділянки поверхні, що підлягають
фарбуванню, повинні бути чистими, сухими, непошкодженими та
очищеними від бруду, мастил, олив, воску, плісняви та інших
забруднень, які можуть призвести до незадовільного результату
фарбування. Бруд і крейду слід ретельно змити теплою водою з
милом. Вощену поверхню слід очистити за допомогою промислового
засобу для видалення воску. Залишок жиру слід видалити за
допомогою емульгатора для видалення жиру та олій. Очистіть
поверхню від старої відшарованої, потрісканої фарби та фарби, що
злущується, вручну вискоблюванням, шліфуванням, зачисткою
металічною щіткою та/або очищенням механічним способом,
наприклад електрошліфувальною або шліфмашиною тощо. З
металевих поверхонь очистіть усю іржу, що відлущується, та її
відкладення
вручну
або
механічним
очищенням
електроінструментом відповідно до стандартів SSPC. Відремонтуйте
чи замініть усі серйозні пошкодження та/або розшаровані ділянки
поверхні. Може наноситися на більшість блискучих поверхонь без
шліфування.
Поверхня із пліснявою – Ділянки поверхні з пліснявою повинні бути
ретельно очищені вручну щіткою з м'якою щетиною або щетиною
середньої жорсткості та розчином тринатрійфосфату для разового
використання або неамонізованого миючого засобу, змішаного з
однією частиною побутового відбілювача* і трьома частинами теплої
води, на галон розчину. Нанесіть розчин уражені ділянки поверхні
приблизно на 10-20 хвилин, потім ретельно промийте чистою водою і
залиште висихати на 24-48 годин.
*Дотримуйтеся інструкцій виробника для безпечного поводження і
використання розчину відбілювача.

Особлива примітка про підготовку поверхні:
Блискучі поверхні – Хоча Stix® розроблений для нанесення на складні
для покриття поверхні без необхідності шліфування, для покращення
адгезійних властивостей рекомендується правильно підготувати
поверхню. Поверхні, такі як вогнетривка пластмаса, керамічна плитка
і поверхні, пофарбовані фарбами з глянцевим бличком, повинні бути
належним чином заматовані. Після нанесення залиште Stix® на 3-4
дні, щоб він добре затвердів і досяг максимальної стійкості ще до
очищення. Проте, через 3-4 години, залежно від умов вишусування,
на Stix® можна нанести фінішний шар якісної латексної чи олійної
фарби.
УВАГА! Зчищання, очищення піскоструменевим апаратом чи зняття
шару старої фарби може вивільнити свинцевий пил.
СВИНЕЦЬ ТОКСИЧНИЙ. ПЕРЕБУВАННЯ ПІД ДІЄЮ СВИНЦЮ МОЖЕ
ЗАВДАТИ СЕРЙОЗНОЇ ШКОДИ, ТАКОЇ ЯК ПОШКОДЖЕННЯ
ГОЛОВНОГО МОЗКУ, ОСОБЛИВО У ДІТЕЙ. ВАГІТНІ ЖІНКИ ПОВИННІ
УНИКАТИ ДІЇ СВИНЦЮ.
Щоб обмежити вплив свинцю, використовуйте респіратор,
затверджений NIOSH. Проводьте ретельне очищення за допомогою
вакуумного високоефективного повітряного фільтру HEPA і вологої
ганчірки. Перед початком робіт дізнайтеся, як захистити себе та свою
сім'ю, зателефонувавши на Гарячу інформаційну лінію за телефоном
1-800-424-LEAD
чи
завітавши
на
сайт
www.epa.gov/lead

Нанесення
Stix® можна наносити щіткою, валиком, подушечкою для нанесення
фарби (pad applicator) чи безповітряним розпилювачем.
Використовуйте високоякісну нейлонову щітку або синтетичний
змінний валик із ворсом ¼” – ½”. Не розбавляйте. Не
використовуйте, якщо температура поверхні, повітря або праймера
нижче 35 °F (2 °С). Не наносьте під прямими сонячними променями
чи на гарячу поверхню. За можливості, заплануйте фарбування, щоб

уникнути дощу, води або високої вологості протягом першої доби
висихання праймеру. Припиніть нанесення мінімум за дві години до
дощу або випадання роси. Не фарбуйте, якщо температура поверхні
вище 5 °F (-15 °С) точки роси.
Якщо для фінішного покриття ви використовуєте двокомпонентні
фарби, перед фарбуванням залиште праймер на добу для
висихання. Завжди тестуйте складні для фарбування поверхні, такі
як пластик, композитні матеріали, поверхні з кайнара і поліестеру.
Перед фарбуванням усієї поверхні на невелику ділянку нанесіть
праймер та фінішне покриття для перевірки на адгезивність і
сумісність.
Безповітряне розпилювання: Розмір сопла може варіюватися від
013 до 017. Загальний вихідний тиск рідини
у соплі повинен бути не нижчим від 2200 PSI. Найбільш
оптимальний тиск - 2500 PSI.

Очищення
Помийте щітки, валики та інше обладнання теплим мильним
розчином відразу після використання. Якщо вони вже висохли,
скористайтеся розчинником лаку.
ВИКОРИСТАЙТЕ УВЕСЬ ВМІСТ БАНКИ АБО УТИЛІЗУЙТЕ НАЛЕЖНИМ
ЧИНОМ. Сухі порожні банки можна утилізувати згідно з програмою
утилізації тари. Місцеві вимоги до утилізації можуть змінюватися;
щодо можливих способів утилізації проконсультуйтеся з вашим
відділом охорони здоров'я або відділом охорони навколишнього
природного середовища.

Гігієна довкілля та інформація з техніки безпеки
УВАГА! Може викликати рак. Містить кристалічний діоксид кремнію,
що при вдиханні розпиленого туману або шліфувального пилу може
викликати рак.
Може викликати вроджені дефекти розвитку. Містить 2,2,4триметил-1,3-пентандиол діізобутират, який може викликати
вроджені дефекти розвитку, згідно з даними, отриманими в
результаті тестувань на тваринах.
Використовуйте лише в добре вентильованому приміщенні. Не
вдихайте пари, розпилений туман або шліфувальний пил.
Переконайтеся, що під час нанесення та висихання до приміщення
надходить свіже повітря. Уникати потрапляння в очі і тривалого або
повторного контакту зі шкірою. Вдягнувши респіратор,
затверджений NIOSH, убезпечте себе від впливу розпиленого
туману та пилу при розпилюванні під час нанесення, шліфування та
очищення. Використовуйте респіратор згідно з інструкцією
виробника. Після кожного використання щільно закривайте банку.
Після роботи ретельно вимийте руки.
УВАГА Може викликати рак та порушення репродуктивної
функції– www.P65warnings.ca.gov
ПЕРША ДОПОМОГА: При потраплянні в очі негайно промийте їх
великою кількістю води протягом принаймні 15 хвилин; при
потрапляння на шкіру промийте її водою з милом. Якщо симптоми
не проходять, зверніться до лікаря. Якщо у вас утруднене дихання,
вийдіть на свіже повітря. Якщо самопочуття не покращується,
негайно зверніться до лікаря. У РАЗІ РОЗЛИВУ – Просушити
інертним матеріалом та утилізувати, як зазначено в розділі
«Очищення».

ЗБЕРІГАТИ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ!
БЕРЕГТИ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ!
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