Peržiūrėta: 2021 03 15

• Vandens pagrindo
• Giliai įsigeriantis
• Mažinantis pagrindo įgėrį
• Užtikrinantis gerą paviršiaus sukibimą
• Silpno kvapo

TECHNINĖ INFORMACIJA

PASKIRTIS

Paskirtis:

išorės darbams

Vandeninis giluminis apsauginis gruntas medienai.

Rišiklis:

akrilinė dispersija

Pjautinei ir obliuotai medienai gruntuoti prieš apdorojant ją vandeninėmis
medienos apdailos priemonėmis. Naujiems ir iki grynos medienos
nuvalytiems mediniams paviršiams lauke – fasadams, pertvaroms,
terasoms, durims, langams, grindims, tvoroms ir kt. Netinka grybelių ir
kenkėjų pažeistai medienai.

Skiediklis:

vanduo

Spalva:

balkšva, balta

Tankis (20°C):

~ 1,000 g/cm³

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

pH (20°C):

8,0 - 9,0

Visais apdorojimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip (1218)% drėgnio. Paviršius turi būti švarus, tvirtas ir nepažeistas grybelių.
Suirusias arba papilkėjusias medienos dalis nušlifuokite. Visiškai
pašalinkite silpnai sukibusią senų dažų dangą. Dulkes, riebalus ir suodžius
valykite šarminiu valikliu. Buvusią aliejaus ar vaško dangą, sakus būtina
mechaniškai nuvalyti iki švarios medienos vaitspiritu, acetonu arba
skiedikliu 646. Nuvalytą paviršių nuplaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti.

Lakiųjų organinių junginių kiekis
LOJ (VOC):

< 40 g/l LST EN ISO 11890-2

Nelakiųjų medžiagų kiekis:

(12,0-13,0) % LST EN ISO 3251

Atsparumas statiniam vandens
poveikiui (23±2) ⁰C, h:

po 24 val. pakitimų nėra LST EN ISO
2812-2, defektų įvertis 0 (S0) LST EN
ISO 4628-1;

Gaminio originalioje pakuotėje
tinkamumo trukmė:

24 mėnesiai nuo pagaminimo datos

Pakuotės ir barkodai:

1 l bakelis, 4771341009934

GRUNTAVIMAS
Prieš naudojimą gruntą išmaišykite. Denkite tolygiu sluoksniu išilgai
medienos plaušų. Nedirbkite labai karštu ir vėjuotu oru, venkite tiesioginių
saulės spindulių. Būtina gruntuoti pjovimo vietas, lentų, rastų galus,
plokščių sujungimus. Prieš dengiant apdailos sluoksnį palaukite, kol
paviršius išdžius, mažiausiai 24 valandas.
Darbo įrankiai:

volelis, teptukas, beoris purkštuvas

Įrankių valymas:

vandeniu

Dažymo sąlygos:

ne žemesnė kaip +10 °C aplinkos temperatūra
bei (35–80) % santykinis oro drėgnis

Sąnaudos:

pjautinė mediena: 4-7 m2/l; obliuota mediena:
6-10 m2/l dengiant vienu sluoksniu

Džiūvimo trukmė

1 val. Visiškai išdžiūsta po 24 val. Džiūvimo
trukmė kinta priklausomai nuo pagrindo ir oro
temperatūros bei drėgnumo

(20°C, 65% RH):

UTILIZAVIMAS
Nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią,
sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal
galiojančius šalies įstatymus.

5 l bakelis, 4771341009910
10 l bakelis, 4771341009903

PAPILDOMA INFORMACIJA
Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir
praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų
lape. Gamintojas pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus.
Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal
instrukciją ar netinkamu tikslu.

