
Instrucțiuni pentru Linoprimer
1. Aplicați Linoprimer cu o pensulă mică care poate intra în 
rost/fisură.
2. Lăsați Linoprimer să se usuce aprox 3 ore (la +14 to +18°C).
Linoprimer‐ul trebui să fie uscat înainte de a aplica Linofog® 
Mix.

Consum
1 litru Linoprimer acoperă aprox 250 m de rost, la o lățime 
de 4 mm şi o adâncime de 20 mm.

ab lindec® furnizează informații corecte despre proprietățile tehnice şi manevrarea produselor sale. ab lindec® nu are nici un control asupra felului în 
care produsele sunt amestecate şi aplicate, sau asupra condițiilor în care sunt utilizate, şi prin urmare nu poate fi considerat responsabil în nici un fel 
pentru aceste operaţii. Singura sa responsabilitate priveşte calitatea produselor la momentul livrării.

INSTRUCŢIUNI APLICARE
LINOFOG® MIX

Pregătirea rosturilor
Timpul de operare al amestecului de umplere este de aprox 10 minute! 

1. Asigurati‐vă că rosturile/fisurile sunt curățate de praf si sunt uscate.
2. Plasați banda de spumă la o adâncime de aprox 15‐20 mm (nu e necesar in cazul 
fisurilor).
3. Pentru o umplere mai curată si mai estetica, aplicați bandă de protectie in lateralele 
rostului.

Instrucțiuni pentru Linofog® Mix
1. Agitați bine tuburile cel puțin 30 secunde înainte de apli-
care! 
2. Ţineți tuburile cu capul în sus, desfaceți capacul şi ataşați 
duza de amestecare.

 

3. Fixați tuburile în pistol, ținând pistolul cu duza de ameste-
care în sus şi acționați‐l, împingând afară aerul din tuburi.
4. Verificați că amestecul care iese e uniform şi bine mestecat.
Dacă nu, agitați mai mult.
5. Umpleți cu surplus rostul pe care s‐a aplicat primerul. Lasați 
să se usuce approx 1‐2 ore (la 14 ‐ 18°C).
 
Consum
0,45 kg (0,300 + 0,150 kg) vor fi suficiente pentru approx 7 m
de rosturi, la o lățime de 4 mm şi o adâncime de 20 mm.
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La finalul aplicării

1. Îndepărtați excesul de material folosind un şpaclu de chituire şi apă cu detergent,
pentru a aduce nivelul rostului umplut la planeitatea pardoselii.
2. Pentru rosturi mai estetice, slefuiți la 2‐3 ore după aplicare cu o hârtie cu şmirghel 
fin (la +14 to +18°C).
 

LAYING INSTRUCTIONS
LINOFOG® MIX

NOTĂ
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