
Domeniul de utilizare
Grunduire specială, fără solvenți, pentru aplicare pe 
suprafeți minerale de exterior și interior. 

Nuanțare
Poate fi nuanțat folosind max. 5 % culoare cu nuanță plină 
și de nuanțare prin dispersie (se va testa anterior compati-
bilitatea) . Albul se va nuanța în spectrul culorilor pastelate 
mașinal în sistem mixt. 

Aplicarea
Aplicare cu pensula, rolul sau prin pulverizare. 
Pulverizarea airless a acestui produs duce la uzura 
puternică a duzelor   
 
Pulverizarea fără aer: 
Unghiul de pulverizare: 50°; Duza: 0,019 - 0,021”; 
Presiunea de pulverizare: 160-180 bar

Alcătuirea pachetului de straturi de acoperire
Pregătiți substratul conform instrucțiilor. Pe suprafețele cu 
contrast puternic se va aplica, în dependență de modul de 
prelucrare și substrat, un strat intermediar diluat cu max. 
10% apă.

Prelucrare
zz Amestecați bine înainte de utilizare.
zz În caz dacă materialul este diluat prea tare, își poate 

pierde ptroprietățile.
zz Pentru evitarea scursurilor de vopsea, aplicați straturile 

prin metoda umed pe umed. Dacă lucrați cu pensula, 
nivelați bine locul vopsit. După aplicarea ultimului strat, 
nivelați cu trafaletul mișcându-vă în aceeași direcție
zz Respectați timpul suficient de uscare între aplicarea 

straturilor.

Consum
Cca 160 ml/m² pro strat, pe substratul neted, ușor 
absorbant. Pe substraturile astrpe se vor aplica mai multe 
straturi. Consumul variază în dependență de proprietățile 
și structura substratului, precum și de metoda de aplicare 
a vopselii. Consumul concret poate fi calculat în baza 
aplicării unui strat de probă. 

Diluare
Cu max. 5 % de apă. 

Temperatura de prelucrare
La prelucrarea și uscarea suprafețelor se va respecta 
temperatura de minimum +5 °C pentru obiect și mediu.

Perioada de uscare
La temperatura +20 °C și umiditatea relativă a aerurului 
de 65 %: 
Aplicarea următorului strat peste cca 12 ore 
Dacă temperatura aerului este mai joasă și/sau umiditatea 
aerului este mai înaltă, perioada de uscare se modifică.
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Quick Guide

Data: 12.11.2019
ATENȚIE! Această instrucțiune nu înlocuiește fișa tehnică și poate fi eventual utilizată pentru orientare în timpul lucrului.


