
Instrukcje dla Linoprimer
1. Linoprimer nakładać małym pędzlem, który pasuje do szc-
zeliny/pęknięcia.
2. Linoprimer powinien wyschnąć przez ok. 3 godziny (w 
temp. od +14 do +18OC). Linoprimer powinien wyschnąć 
przed użyciem Linofogu® Mix.

Zużycie
1 litr Linoprimer wystarczy na ok 250 m szczeliny, przy 
szerokości szczeliny 4 mm i głębokości 20 mm. 

ab lindec® stara się zapewnić prawidłowe i rzetelne informacje techniczne oraz instrukcje stosowania produktów, których jest producentem. Jednakże 
firma ab lindec® nie ma kontroli nad warunkami w których stosuje się jej produkty i nad przestrzeganiem instrukcji i zaleceń w trakcie ich stosowania. 
Dlatego może gwarantować jedynie jakość produktów do momentu ich dostarczenia do klienta.

INSTRUKCJA
LINOFOG® MIX

Przygotowanie szczeliny
Czas zaschnięcia gotowej mieszaniny to ok. 10 minut!

1. Szczeliny/pęknięcia muszą być czyste i wolne od wilgoci.
2. Ułóż pasek z taśmy na szerokości ok. 15-20 mm (niepotrzebne w przypadku naprawy 
pęknięć)
3. Dla czystszego wyglądu szczeliny, należy zastosować taśmę po obu stronach szczeliny. 

Instrukcje dla  Linofog® Mix
1. Wstrząsać tubami przez przynajmniej 30 sekund przed 
aplikacją! 
2. Trzymając tuby otworem do góry, odkręcić nakrętkę i 
dołączyć stożek. 

3. Włożyć tuby do pistoletu, trzymając go stożkiem do góry i 
wypuścić powietrze z tub. 
4. Sprawdzić, czy mieszanka wypływająca jest dobrze zmikso-
wana, jeżeli nie, wstrząsnąć ponownie.
5. Wypełnić przygotowaną szczelinę i pozostawić do 
wyschnięcia przez 1-2 godziny (+14 - +18OC). 

 
Zużycie
0,45 kg (0,300+0,150 kg) wystarczy na ok. 7 m szczeliny o 
szerokości 4 mm i głębokości 20 mm. 
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Aplikacja wykończeniowa

1. Wyciąć nadmiar materiału nożem i wyczyścić wodą z mydłem, aby wygładzić 
powierzchnię do poziomu podłogi.
2. Można również przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym ok. 2-3 godziny 
po aplikacji (w temp. od +14 do +18OC). 

NOTATKI

INSTRUKCJA
LINOFOG® MIX
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