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PutzGrund 605, 605 Grau
Водорозчина, адгезійна, наповнена, спеціальна грунтовка для
зовнішніх і внутрішніх поверхонь з несучою здатністю.
Підходить до всіх типів декоративних, завершальних
штукаутрок.

Опис продукту

Готова до застосування адгезійна пігментована, наповнена грунтовка для нанесення покривних
та шорстких грунтувальних покриттів на: бетон без покриття; мінеральні старі штукатурки,
дисперсійні лакофарбові покриття, які володіють несучою здатністю; міцні мінеральні покриття.
Застосовується в якості проміжного покриття в теплоізоляційних системах Capatect Standard A,
B для створення кращої адгезії та однорідного оптичного ефекту при подальшому нанесенні
декоративних штукатурок.

Сфера застосування

■ без розчинників
■ готова до застосування
■ атмосферостійка
■ відовідштовхуюча
■ стійка до ультрафіолету
■ покращує адгезію
■ володіє хорошою покривною здатністю

Властивості

Відро 25 кгУпаковка/Розмір тари

PutzGrund 605 – білий.Колірні відтінки

PutzGrund 605 Grau – сірий.

В прохолодному місці, але не нижче + 5˚С та не вище +35˚С в приміщенні на піддонах. Берегти
від прямого сонячного проміння.

Зберігання

Гарантійний термін зберігання в оригінально закритій упаковці: 24 місяці з дати виготовлення.

■ Щільність: 1,6 кг/дм3Технічна характеристика

Застосування

Поверхня повинна бути чистою, рівною, сухою, здатною нести навантаження. Забруднення та
речовини, що знижують адгезію, необхідно видалити, дрібні дефекти оштукатурити. За
допомогою клеючої маси Capatect Standard Dämmkleber 175, можна вирівняти невеликі
нерівності поверхні, при цьому товщина шару не повинна перевищувати 1 см.

Підготовка основи

Вирівнюючі штукатурки можна обробляти тільки після достатнього затвердіння і сушіння.

Пористі або сильно вбираючі поверхні необхідно обробити грунтом Capatect Standard
SilikatGrund.

Наносити пензлем, щіткою або валиком насиченим шаром, але не наносити зайвої кількості
матеріалу.

Метод нанесення
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Близько 250-350 г/м2 - на 1 шар гладкої поверхні з нормальною вбираючою здатністю.Витрата

Точна витрата визначається пробним нанесенням.

Під час нанесення та в процесі висихання температура навколишнього повітря та основи не
повинна опускатись нижче + 5°C та підійматись вище +35°C. 

Умови застосування

Не наносити при прямому сонячному промінні та при сильному вітрі, тумані, дощі та опадах.

При температурі + 20 ° С і відносній вологості повітря 65%, оброблена грунтом поверхня може
піддаватися наступній обробці через 12 годин. При більш низькій температурі і високій вологості,
час сушіння відповідно збільшується.

Період висихання

Після нанесення грунту на основу, для захисту від дощу під час висихання необхідно
риштування покрити тентом або захисною сіткою.

Примітки

Шкідливо для водних організмів, може мати шкідливий вплив на водойми. Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Зберігати в недоступному для дітей місці. При потраплянні в очі відразу ж промити їх чистою
водою та звернутись до лікаря. При потраплянні на шкіру відразу змити великою кількістю води.
Не допускати потрапляння в каналізацію, стічні води та на грунт. При проковтуванні відразу
звернутись до лікаря, так як може бути пошкоджена мікрофлора кишечнику. Не вдихати туман
при розпиленні.

Необхідно провести заходи для захисту прилеглих поверхонь, скла, кераміки, лакованих
поверхонь, клінкерної цегли, натурального каменю, металу, дерева покритого блакиттю або
емаллю. Бризки та підтьоки грунтовки на поверхнях відразу змити водою.

PutzGrund 605 колерується в установці ColorExpress в усі відтінки колірних колекцій: від світлих
тонів до тонів з коефіцієнтом яскравості 70.

PutzGrund 605 Grau використовується виключно перед нанесенням мінеральної
декоративної штукатурки під фарбування. Не використовувати PutzGrund 605 Grau в
зонах з підвищеним впливом вологи (цоколь, балкони, тераси, тощо)

Затверділі залишки матеріалу можна утилізувати як будівельне сміття (змішані відходи від
знесення і будівництва).

Утилізація
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