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Dupa-grund
Високоякісна ґрунтовка, що містить розчинники, для
зміцнення старих покриттів для зовнішніх робіт.

Опис продукту

Високоякісна, безбарвна спеціальна грунтовка для фасадних поверхонь для попередньої
обробки критичних мінеральних поверхонь, у якості грунтування перед наступними покриттями,
для закріплення пористої штукатурки і бетонних поверхонь, поверхонь з матеріалу Disbocret-
Mörtel, що містить цемент, для поверхонь з механічно видаленою старою фарбою.
Закріплює старі покриття, що добре тримаються на поверхні. Старі покриття без здатності до
навантажень потрібно видалити.
Не може бути використана в теплоізоляційних композиційних системах з полістирольної
ізоляцією.

Сфера застосування

- зміцнює старі покриття,
- хороша адгезія,
- здатна до сорбції,
- здатна до дифузії,  
- лугостійка,
- безбарвна при висиханні.

Властивості

Синтетичні смоли з органічними розчинниками.В’яжуче

5 л, 10 лУпаковка/Розмір тари

У прохолодному місці, але не на морозі.Зберігання

■ Щільність: бл. 0,9 г/см3 Технічна характеристика
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Eignung gemäß
Technischer Information Nr. 606

Definition der Einsatzbereiche

Застосування

Основи повинні бути чистими, сухими і без розділяючих речовин.
Правила виконання підрядно-будівельних робіт, Частина С, DIN 18363, абз. 3
Зверніть увагу на інформацію про придатність різних поверхонь і про їх необхідну попередню
обробку в нашій Технічній інформації №650 "Основи та їх попередня обробка".

Підготовка основи

Нанесення:
На нормально і слабо вбираючі основи наносити матеріал в нерозведеному вигляді, на сильно
вбираючих поверхнях "мокре по мокрому" двічі. Грунтовка не повинна утворювати глянцеву
плівку.

Структура покриття
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Залежно від пористої структури основи 150-300 мл/м2. Точна норма витрати визначається
шляхом пробного нанесення.

Витрата

Нижня температурна межа при нанесенні і висиханні:
Можна наносити при морозі, якщо поверхня суха і вільна від льоду.

Умови застосування

При + 20°С і відносній вологості повітря 65% через 24 години поверхня готова до повторної
обробки.
При більш низьких температурах і більш високій вологості час висихання збільшується.

Період висихання

Наносити за допомогою інструментів, стійких до розчинників, методом втирання.
Розпилення за допомогою відповідного безповітряного обладнання. Не використовуйте
стиснене повітря в обладнанні для розпилення.

Інструменти

Нанесення Airless:
Кут розпилення: 60 °
Діаметр: 0,029 "
Тиск: 50-60 бар

Робочі інструменти після використання очистити за допомогою нітророзчинника.Очищення інструментів

Загрунтовані поверхні повинні добре висохнути перед подальшою обробкою (при 20°С
протягом щонайменше 24 годин; при більш низьких температурах, можливо, кілька днів).

Сумісність з іншими матеріалами:
Dupa-Grund не слід змішувати з іншими матеріалами.

Вказівки

Примітки

Легкозаймистий матеріал. Викликає серйозне пошкодження очей. Може бути смертельним при
ковтанні і попаданні в дихальні шляхи. Може викликати подразнення дихальних шляхів. Може
викликати сонливість і запаморочення. Повторний вплив може викликати сухість і
розтріскування шкіри. Токсичний для водних організмів з довгостроковими наслідками.
Зберігати в недоступному для дітей місці. Тримати подалі від відкритого вогню / гарячих
поверхонь. Не палити. Не вдихати пар / аерозоль. Не допускати попадання в очі, на шкіру або
на одяг. Використовуйте тільки на відкритому повітрі або в добре вентильованому місці. Не
викидати в навколишнє середовище. При ковтанні: прополоскати рот. Не викликати блювоту.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Тільки повністю порожні контейнери придатні до утилізації. Рідкий матеріал віддається на
пунктах збору старих фарб / лаків, ліквідуйте сухі залишки продукту як відходи будівництва і
знесення або побутові відходи.

Утилізація

Для категорії продуктів (кат А/ч.): 750 г/л (2010). Даний продукт містить макс. 750 г/л ЛОС.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

M-GF05Код продукту

Полівінілацетат, сольвент-нафта, аліфатичні спирти, етилацетатДекларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст

Див. паспорт безпеки.Детальні вказівки
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