Techniniai duomenys 938

Grundierkonzentrat ELF 938
be lakių medžiagų ir elastifikatorių, vandeniu skiedžiamas, be kvapo grunto koncentratas
skirtas vidaus ir išorės darbams.

Savybės
be lakių medžiagų ir elastifikatorių, bekvapis, vandeniu skiedžiamas, bespalvis grunto
koncentratas, skirtas vidui ir išorei.

Panaudojimas
stipriai įgeriančių ir nevienodai įgeriančių mineralinių paviršių įgeriamumo suvienodinimui,
pvz.: tinko arba porėto betono. Naudojamas sustiprinti tapetų, bei matinių dažų paviršius.

Produkto aprašymas
Spalva
bespalvis
Blizgumas
šilko blizgesio
Bazinė produkto medžiaga
acetato-kopolimeras
Tankis
apie 1,04g/cm3

Apdorojimas
Skiedimas
priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo, Grundierkonzentrat ELF 938 skiesti vandeniu
santykiu 1:3, 1:4 ar 1:5.
Suderinamumas
galima maišyti tik su tokios pat rūšies medžiagomis.
Dengimas
teptuku, voleliu, purkštuvu
Išeiga
apie 40-50ml/m2 koncentrato, apie 200 ml/m2 mišinio.
Išeiga ant porėto betono apie 400 ml/m2
Apdorojimo temperatūra
ne žemiau +5o C
Instrumentų valymas
po panaudojimo, tuojau pat vandeniu

Džiūvimas
o

( + 20 C, 65 % s.d. )
nugruntavus paviršių, toliau dirbti galima tik pilnai išdžiūvus gruntui; kaip taisyklė, pilnai
išdžiūsta per naktį.

Laikymas

vėsiai ir ne žemiau 0o C. Tara turi būti sandariai uždaryta.

Deklaracija
Gaminio kodas
M - GFO1
Aktualios nuorodos yra saugos duomenų lapuose.

Pagrindo paruošimas

Dažomas paviršius turi būti sausas, be riebalų ir nešvarumų. Klijinius dažus nuplauti,
aliejinius dažus neutralizuoti, nušlifuoti ir nuvalyti. Esant grybeliui ar pelėsiui, paviršių gerai
nuvalyti ir su Universal-Fungizid 542 apdirbti.

Gruntavimas
Grundierkoncentrat ELF 938 gruntuojamas skiedžiant vandeniu, priklausomai nuo paviršiaus
įgeriamumo.

Nuoroda
Gruntavimas turi atitikti esamo paviršiaus reikalavimus.
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Pastaba
šis techninis duomenų lapas parengtas remiantis ilgalaikiu intensyviu tobulinimo darbu,
paremtas ilgalaike patirtimi. Objektų sąlygos gali būti pačios įvairiausios, todėl
pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo atsakomybės patikrinti gaminius, ar jie tinka
numatytam darbui esamomis sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai.
Išleidus naują informacijos leidinį, šis techninis duomenų lapas nebegalioja.

