
Techniniai duomenys 595 
 

Lacryl Tiefgrund LF 595 

 
Be lakių medžiagų, sustiprinantis, bekvapis gruntas skirtas vidui ir išorei. 
 

Savybės    
be lakių medžiagų, be kvapo, giliai įsiskverbiantis, vandeninis giluminis 
gruntas, skirtas vidui ir išorei. Gerai sutvirtinantis, šarmams atsparus ir 
greitai džiūstantis. Sunkiai užsidegantis B1 pagal DIN 4102. 
 

Panaudojimas 
gruntuoti įgeriantiems paviršiams, pvz.: tinkui, betonui, gipso kartonui ar 
dispersiniais dažais dažytiems paviršiams. Nevienodo  įgeriamumo 
paviršiui suvienodinti ir lengvai biriems tinkų, gipsinių tinkų ir gipsinių 
glaistų paviršiams sustiprinti. Kaip gruntavimo priemonė betono 
apsaugos sistemoje. 
 

Produkto aprašymas 

Spalva 
pieno baltumo;  

Bazinė produkto medžiaga 
akrilato-kopolimeras 

Tankis 
apie 1,0 g/cm

3 

 

Apdorojimas 

Skiedimas 
įprastai gruntuojama neskiestu, esant reikalui skiesti vandeniu iki 10%. 

Suderinamumas 
galima maišyti tik su tokios pat rūšies medžiagomis ir tomis, kurios 
nurodytos šiame techninių duomenų lape. 

Dengimas 
voleliu, purkštuvu 

Išeiga  
apie 150-200 ml/m

2
 priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo.                    

 

Apdorojimo temperatūra  
ne žemiau +5

o
 C  

Instrumentų valymas 
po panaudojimo, tuojau pat vandeniu. 
 

Džiūvimas 



( + 20
o 
C, 65 % s.d. ) 

lietui atsparus po 2 valandų. Norint toliau apdirbti paviršių, reikia, kad 
visiškai išdžiūtų; kaip taisyklė išdžiūsta per naktį. 
 

Laikymas 
vėsiai ir ne žemiau 0

o
 C. Tara turi būti sandariai uždaryta. 

 

Deklaracija 

Gaminio kodas 
M-GF01 
Aktualios nuorodos yra saugos duomenų lapuose. 
 

Pagrindo paruošimas 
Dažomas paviršius turi būti sausas, be riebalų ir nešvarumų. Klijinius 
dažus nuplauti, aliejinius dažus neutralizuoti, nušlifuoti ir 
nuvalyti.Grybelio ir pelėsio pažeistas vietas nuvalyti ir su Universal- 
Fungizid 542  
 

Gruntavimas 
Normaliai ir stipriai įgeriantys paviršiai, tokie kaip naujas tinkas, 
betonas, gipso kartonas arba silikatinių plytų mūras yra gruntuojami 
Lacryl Tiefgrund LF 595. Po gruntavimo neturi susidaryti blizgi, paviršių 
užblokuojanti plėvė. 
 

Nuorodos 
Gruntavimas ir dažymas turi atitikti paviršiaus reikalavimus. 
Negruntuoti esant tiesioginiams saulės spinduliams, ant įkaitusio 
paviršiaus, esant stipriam vėjui, lyjant. Jei neišvengiama, reikia naudoti 
apsaugos priemones. 

 

Techninė konsultacija 
Tel. 0251 / 7188 - 705 ; 0251 / 7188 – 240 ; 0251 / 7188 – 106 
Miunsteris, Vokietija 
Tel. + 370  2316 517 Vilnius 
tb@brillux.de 
denimas@mail.lt 
 

Papildomi produktai 
Tiefgrund 545 
Haftgrund LF 3720 
Grundierkoncentrat ELF  938 
 

Pastaba 

mailto:tb@brillux.de
mailto:denimas@mail.lt


šis techninis duomenų lapas parengtas remiantis ilgalaikiu intensyviu 
tobulinimo darbu, paremtas ilgalaike patirtimi. Objektų sąlygos gali būti 
pačios įvairiausios, todėl pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo 
atsakomybės patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui 
esamomis sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai. 
Išleidus naują informacijos leidinį, šis techninis duomenų lapas 
nebegalioja. 
 
 
 
 
 
 
 


