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Karta Techniczna 
 

 

Primer Fungi
Przeciwgrzybiczna emulsja 
gruntująca 
 

 

PRIMER FUNGI to dwufunkcyjny środek wykonany na 
bazie dyspersji styrenowo akrylowej oraz środków 
zabezpieczających przed działaniem powierzchniowym 
grzybów pleśniowych. PRIMER FUNGI wnika i wzmacnia 
podłoże, wyrównuje chłonność oraz poprawia 
przyczepność do gruntowanej powierzchni. Składniki 
ochronne zawarte w produkcie mają za zadanie 
zabezpieczyć barierę tworzoną na powierzchni podłoża 
przed szkodliwym działaniem grzybów pleśniowych w 
celu zachowania pierwotnych właściwości podłoża.  

PRZEZNACZENIE 

PRIMER FUNGI służy do powierzchniowego wzmacniania 
porowatych podłoży zarówno wewnątrz jak i na 
zewnątrz budynków. PRIMER FUNGI dobrze sprawdza 
się podczas malowania, tynkowania,  gipsowania oraz 
przy wykonywaniu innych prac wykończeniowych. Z 
powodzeniem może być stosowany na podłożach 
malowanych, tynkach cementowych, cementowo 
wapiennych, gipsowych, klejach, masach 
uszczelniających itd. PRIMER FUNGI polecany jest do 
stosowania w pomieszczeniach o zwiększonej 
wilgotności (kuchnie, łazienki, pralnie itp.).  

SPOSÓB UŻYCIA 

PRIMER FUNGI powinien być nanoszony za pomocą 
pędzla na czyste, pozbawione kurzu i brudu, 
odtłuszczone oraz suche podłoże.  Zużycie od 8 do 13 m² 
na litr w jednej warstwie, w zależności od chłonności i 
równości podłoża. Bardzo porowate powierzchnie 
wymagają podwójnego zastosowania. W przypadku 

bardzo chłonnych podłoży lub braku konieczności 
silnego wzmacniania powierzchni PRIMER FUNGI można 
rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:2. Zakres temperatur 
stosowania od +5 do 35°C.  

PRZECHOWYWANIE: 

PRIMER FUNGI należy przechowywać w czystych i 
szczelnie zamkniętych pojemnikach. Zabezpieczyć przed 
działaniem mrozu i bezpośredniej operacji słonecznej. 
Okres przydatności do stosowania w nieotwieranych 
pojemnikach to 12 miesięcy od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu.  

INFORMACJE LOGISTYCZNE: 

Opakowanie 
opakowanie 

zbiorcze paleta 
5l 1 szt. 114 szt. 

 

Dystrybucja: 

 
P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek 

08-470 Wilga, ul. Warszawska 58 
tel.: (25)685-30-67 

e-mail: farkom@farkom.pl 
www.farkom.pl 
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Uwaga: Firma P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek dokłada starań, by wszelkie porady, zalecenia oraz informacje udzielane w broszurach 
były precyzyjne i poprawne. Jednak, ponieważ nie posiadamy kontroli nad warunkami użytkowania naszych produktów, użytkownik 
końcowy powinien przed ich zastosowaniem przeprowadzić próbę, by sprawdzić, czy wybrany produkt nadaje się do przewidzianych 
przez niego zastosowań, i czy jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki jego stosowania. W związku z tym, firma i jej 
przedstawiciele, agenci oraz dystrybutorzy nie przyjmują żadnej odpowiedzialności oraz nie udzielają żadnych gwarancji poza tym, że 
dostarczony przez nas produkt jest zgodny z pisemnymi specyfikacjami. 
Produkty są sprzedawane zgodnie z naszymi standardowymi warunkami sprzedaży. Przed każdorazowym zastosowaniem produktu 
użytkownik powinien zapoznać się z naszymi najnowszymi wskazówkami instrukcjami BHP. 


