Techniniai duomenys 1803
Silikat-Grund 1803
gruntavimo ir skiedimo priemonė silikato-sistemai, skirtas išorei ir vidui.
Savybės
gruntavimo ir skiedimo priemonė
su organiniais stabilizatoriais,
silikatinės bazės pagrindu, giliai įsiskverbianti, vandeniu skiedžiama,
naudojama viduje ir išorėje.
Panaudojimas
mineralinių paviršių gruntavimui ir sutvirtinimui, pvz.:tinkui (MG Pic,
PII, PIII), betonui, silikatinių plytų mūrui, kibiems mineraliniams
paviršiams.
Produkto aprašymas
Spalva
bespalvė
Bazinė produkto medžiaga
skystas stiklas su organiniais stabilizatoriais
Tankis
apie 1,10 g/cm3
Apdorojimas
Maišymas
Silikat-Grund 1803 maišyti su šaltu švariu vandeniu, švariame inde
Maišymo santykis
stipriai įgeriantiems paviršiams ar silikatinių dažų skiedimui :
1:1
(Silikat-Grund 1803 ir vanduo)
normaliai ir silpnai įgeriantiems paviršiams :
1:1:1 (Silikat-Grund 1803, vanduo, silikatiniai dažai)
Dengimas
teptuku, įtrinant
Išeiga
apie 100 ml/m2 (neskiesta)
apie 200 ml/m2 (mišinis su vandeniu 1:1)
Tiksli išeiga nustatoma objekte bandymo būdu.
Apdorojimo temperatūra
ne žemesnė nei +8o C.
Instrumentų valymas
po panaudojimo, tuojau pat vandeniu

Džiūvimas
( + 20o C, 65 % s.d. )
dažyti anksčiausiai po 12 valandų.
Esant žemesnei temperatūrai ir didesnei drėgmei, džiūvimas bus ilgesnis.
Laikymas
vėsiai ir ne žemiau 0o C. Tara turi būti sandariai uždaryta.
Deklaracija
Gaminio kodas
M-SKO2
Aktualios nuorodos yra saugos duomenų lapuose.

Galimi pavojai
dirgina odą
Sauga
Saugoti nuo vaikų.Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose.Dirbant dėvėti
apsaugines pirštines Patekus į akis, gerai nuplauti vandeniu ir kreiptis į
gydytoją. Vengti patekimo ant odos.
Pagrindo paruošimas
Dažomas paviršius turi būti sausas, be riebalų ir nešvarumų.Nekybius
paviršius pašalinti ir atitinkamai apdirbti. Grybelio ar pelėsio pažeistas
vietas nuvalyti ir su Universal-Fungizid 542 paruošti.Esant reikalui
gruntuoti.
Pagrindas

Gruntavimas

Tarpinis
sluoksnis

Normaliai
ir
silpnai įgeriantis
paviršius, pvz.
naujas
tinkas
(MG Pic, PII,
PIII), betonas

Mišinys
iš Silikatsilikatinių dažų, Fassadenfarbe
Silikat-Grund
1804
1803 ir vandens
(1:1:1)

Galutinis
sluoksnis
SilikatFassadenfarbe
1804

Pagrindas

Gruntavimas

Tarpinis
sluoksnis

Stipriai įgeriantis
paviršius, pvz.
porėti,
birūs
tinkai, betonas,
silikatinių plytų
mūras ir pan.

2k.
Silikat- SilikatGrund 1803 ir Fassadenfarbe
vandens mišiniu 1804
(1:1),
antrą
sluoksnį
gruntuoti
ant
šlapio
pirmo
sluoksnio

Galutinis
sluoksnis
SilikatFassadenfarbe
1804

Gruntavimo aplinkoje esantį stiklą, klinkerį,akmenį rūpestingai uždengti.
Plyšius ir įdubimus užpildyti glaistymui paruoštu silikatinių dažų ir
kvarcinio smėlio myšiniu.Užglaistytas vietas vėl nugruntuoti.
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
Silikat-Fassadenfarbe 1804
Pastaba
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.

