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Dupa-Haftgrund
Пігментована ґрунтовка без ароматичних добавок для
зовнішніх та внутрішніх робіт на основі розчинників.

Опис продукту

Біла пігментована спеціальна ґрунтувальна фарба для фасадів. Призначена для основ зі
старими лакофарбовим покриттям, видаленими механічним способом, але не повністю і мають
легкий осип основи. Також застосовується при попередній обробці мінеральних поверхонь з
легким осипом і старих лакофарбових покриттів перед подальшим фарбуванням і нанесенням
покриттів Duparol, наприклад Duparol, Duparol-W, Duparol Universal-Fassadenfarbe.
Можливо застосовувати інші фінішні матеріали, проте їх сумісність з Dupa-Haftgrund повинна
бути випробувана на об'єкті пробним нанесенням. Не застосовується на теплоізолюючих
композиційних системах з полістирольною теплоізоляцією і на штукатурках, що містять
полістирол.

Сфера застосування

■ На основі розчинника
■ Підсилювач адгезії на численних нестабільних основах
■ Зміцнюючий засіб для основ з деструкцією пігментів, з гарною когезією.
■ Підходить для захисту елементів бетону проти вуглецю

Властивості

Синтетична смола, розчинена в органічних розчинниках.В’яжуче

10 лУпаковка/Розмір тари

Біла. Можливе тільки заводське тонування продукту.Колірні відтінки

Матова.Ступінь глянцю

В прохолодному місці, але не на морозі.Зберігання

■ Щільність: прибл. 1,2 г/см3Технічна характеристика

■ Duparol
■ Після повного висихання можна повторно покрити продуктами на силіконовому в'яжучому та
дисперсійними продуктами

Додаткові продукти

Застосування

Поверхні повинні бути очищені від бруду, відокремлюючих речовин і сухими. Дотримуйтесь
VOB, частина C, DIN 18363, розділ 3. Будь ласка, зверніть увагу на нашу технічну інформацію
№ 650 «Підклади та їх попередня обробка» щодо їх придатності для різних субстратів та їх
необхідної попередньої обробки.

Придатні основи

Для сильно-вбираючих поверхонь розбавлення макс. на 20%, для щільних невбираючих
поверхонь макс. на 10% матеріалом Dupa-Putzfestiger. На нормальних і слабо вбираючих
поверхнях обробку проводити в нерозбавленому вигляді. Для нанесення використовувати кисті і
валики, стійкі до розчинників.

Метод нанесення
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Розбавляти максимум 20% Dupa-PutzfestigerРозбавлення

1-2 шари грунтовки залежно від вбираючої здібності основиСтруктура покриття

Залежно від вбираючої здатності поверхні  і ступеня розбавлення 180-220 мл/м2. Точна витрата і
ступінь розбавлення визначаються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

Витрата

Температура при нанесенні та висиханні:
Можна також використовувати в умовах до 0°C, коли поверхня суха і без льоду.

Умови застосування

При +20°С та відносні вологості повітря 65% поверхня готова до наступної обробки не раніше,
ніж через 12 годин.
При більш низьких температурах і більшій вологості слід відповідно дотримуватися більш
тривалого часу висихання.

Період висихання

Нанесення покриття здійснюється за допомогою щіток, валиків, стійких до розчинників.
Нанесення розпиленням за допомогою відповідних безповітряних розпилювачів.
Не застосовувати розпилювачі на стислому повітрі.

Інструменти

Очистіть інструменти після використання DisboADD 419 або засобом для чищення щіток.Очищення інструментів

Ґрунтовку Dupa-Haftgrund не можна змішувати з іншими матеріалами.Вказівки

Примітки

Легкозаймиста рідина і пара. Викликає серйозне ушкодження очей. Може викликати сонливість
та запаморочення. Якщо потрібна консультація лікаря, приготуйте контейнер або етикетку.
Зберігати у недоступному для дітей місці. Бережіть від тепла, гарячих поверхонь, іскор,
відкритого вогню та інших джерел займання. Не курити. Використовуйте тільки на відкритому
повітрі або в приміщенні, що добре вентилюється. Використовуйте захисні рукавички / засоби
захисту очей. При попаданні в очі: обережно промити очі водою протягом декількох хвилин.
Якщо можливо, видаліть усі контактні лінзи. Продовжуйте полоскання. Негайно зателефонуйте в
ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР / до лікаря. Зберігати під замком. Містить: Propan-1-ol, 2-Methyl-1-
propanol. Enthält N,N'-Ethan-1,2-diylbis (12-hydroxyoctadecan-1-amid). Може спричиняти алергічні
реакції.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Здавайте на переробку лише повністю порожню тару. Утилізуйте залишки рідкого матеріалу в
точках збору старих фарб/лаків, утилізуйте залишки висохлого матеріалу як будівельне сміття та
відходи зносу, побутові відходи або побутові відходи.

Утилізація

Для даної категорії (кат. А/h): 750 г/л (2010). Цей продукт містить < 490 г/л ЛОС.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

BSL40Код продукту

Полівінілацетатна смола, карбонат кальцію, діоксид титану, силікати, спирти, вода, добавки..Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст
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