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Techninis aprašymas
Gaminio Nr. 6438

Grundierung SV

Tirpiklinis gruntas su sutvirtinančiomis ir hidrofobizuojančiomis savybėmis.
Hidrofobizuojantys komponentai:
Siloksanas / silanas sutvirtinantys komponentai: akrilatas

Tirpiklių pagrindu

Išorei

Dengimas teptuku,
Voleliu

Naudojimo sritys
Remmers Grundierung SV - sutvirtinantis gruntas ant trupančių mineralinių paviršių ir oro sąlygų
veikiamų
pluoštinio
cemento
plokščių, dengiamas prieš Siliconfarbe LA, Siliconharz Füllfarbe LA,
Betonacryl, Dachfarbe E ir kt. sintetinių dervų dangas.
Produkto savybės
Tirpiklinė medžiaga, atspari šarmams, geras įsiskverbimas, sutvirtinančios hidrofobizuojančios savybės.
Naudojimas
Pagrindas turi būti paruošiamas
pagal nurodymus trinamiems ir
atspariems atmosferos poveikiui
dažams. Ypač atkreipti dėmesį į
VOB, C dalį, pagal DIN 18363,
pastr. 2 ir 3; BFS-atmintinės atitinkamiems darbams.
Ant
stipriai
absorbuojančių,
byrančių ir sutrūnijusių paviršių
dengiamas vienas arba, jei būtina,
du tolygūs Grundierung SV
sluoksniai “šlapias ant šlapio” būdu.

Bendra išeiga

Laikyti nuo šalčio ir
drėgmės apsaugotoje vietoje / indus
uždaryti

Sandėliavimo trukmė

Produkto duomenys
Medžiaga :
Tankis:
Pliūpsnio temperatūra:
Išvaizda:
Sutvirtinimo poveikis:
Plėvelė:
Vandens sugėrimas:
Šarmų atsparumas:
Skverbimasis:
Hidrofobinis ilgalaikis poveikis:
Sugeriamumo suvienodinimas:
Su Grundierung SV nugruntuoti
paviršiai turi džiūti mažiausiai 24
val., esant normaliai temperatūrai,
tik tada juos galima dengti kitomis
dangomis. Esant žemai temperatūrai ilgėja džiūvimo laikas, todėl
būtina leisti gruntui sukietėti per
atitinkamai ilgesnį laiką. Sutvirtinantis veikimas, medžiagos išeiga
ir sukibimas patikrinamas ant pakankamai didelio bandyminio ploto.
Būtina pasirūpinti, kad nesusidarytų blizgantis Grundierung SV
sluoksnis.

aromatiniai angliavandeniai
0,88 g/cm³
> 42 ºC
bespalvis skystis
labai geras
gerai išdžiūna
mažiausiai 50% kapiliarinis
iki pH 13
maždaug iki 4 mm
labai geras
labai geras
Įrankiai, valymas
Teptukai, paviršių lygintuvai (nenaudojami įrankiai su sintetiniais
šeriais).
Įrankiai gali būti valomi skiedikliu V
101.
Pakuotė, išeiga, sandėliavimas
Pakuotė:
Baltos skardos indas 5 l ir 30 l.
Išeiga:
Priklausomai nuo pagrindo, sunaudojama apie 0,2 l/m², smėlingų
arba porėtų, grublėtų ir / arba sugeriančių paviršių išeiga atitinkamai didesnė.
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Sandėliavimas:
Uždarytoje originalioje taroje sausoje ir vėsioje vietoje laikoma mažiausiai 12 mėnesių. Saugoti indus
nuo aukštesnės nei + 30 ºC temperatūros. Pradėti indai turi būti
kuo skubiau sunaudojami.
Saugumas, ekologija, utilizavimas
Informacija apie saugumo reikalavimus transportui, sandėliavimą,
naudojimą, ekologinius ir utilizacijos reikalavimus pateikta naujausiuose saugos duomenų lapuose.
LOJ kiekis
ES ribinė produkto vertė (Kat. A/H)
750 g/l (2010). Šio produkto sudėtyje LOJ neviršija 740 g/l.
Produkto kodas
M-GF04
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