ТЕХНІЧНА КАРТА

Aqua-Iso-Grund
W002500

Інформація про продукт
Опис продукту
Застосування

Швидковисихаючий праймер, білого кольору і на водній основі для Ізоляції та
ущільнення основи.
Високоякісна, водорозчинна, матова грунтівка для ізоляції і герметизації основи, для
внутрішнього і зовнішнього застосування. Застосовується на дерев'яних основах з
стабільними розмірами, сталих конструкціях з дерева і деревних матеріалів. Ефективно
запобігає проникненню водорозчинних компонентів, знебарвлення деревини, для
наступного покриття білими або світлими емалями. Усередині наприклад, для
дерев'яних стель і панелей для зовнішнього застосування, на Софітах і т.п ..
З відмінною ізоляцією на забруднених основах, від напр. Нікотинові плями, плями
кіптяви і т.п .. Крім того, також використовується на мінеральних основах.
Властивості:
•
Видорозчинна, матова
•
відмінні ізоляційні властивості
•
легка в роботі
•
висока ступінь укривистості
•
хороша адгезія
•
зі слабким запахом
•
швидко сохне
•
утворює ідеальну основу для подальшого покриття
•
зберігає структуру основи

Обробка
Основа

Основа повинна бути чистою і сухою відповідно до. VOC Teil C і DIN 18363 ч. 3 . Поверхня
повинна бути очищена від пилу, бруду і жиру. Смоли і липкі поверхні очистити
нітророзчинником. Вміст вологи не повинен перевищувати 15% (для стабільних за
розмірами конструкцій) і 18% (для нестабільних) (BFS лист. № 8 примітка). Необроблені
(свіжі) дерев'яні конструкції на зовні, якщо це потрібно або необхідно через тип деревини,
попередньо прогрунтувати з Holzschutzgrund -AF- M 1000.

Система покриття поверхонь Основне покриття проблемної основи виконують Aqua-Iso-Grund в нерозбавлениму виді.
На інтенсивно забрудненій поверхні, чи надто сучкуватій деревині передбачається
подвійне покриття, що зрештою визначається шляхом пробного нанесення. Наступне
фінішне покриття проводять акриловими або акрил-поліуретановими емалями.
Не застосовувати при температурі нижче +5°C .
Перед використанням добре вимішати. Не застосовувати інструменти з нержавіючої сталі..
температура обробки:
Під час нанесення і сушіння температура повітря, матеріалу покриття і підкладки не
повинна опускатися нижче +5 ° С Не застосовувати при сильному вітрі, під прямими
сонячними променями, туману, високої вологості і ризику дощу або морозу.
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Технічна карта

Aqua-Iso-Grund
W002500

Технічні дані
Склад продукту

Акрилатна дисперсія, диоксид титану, мінеральні добавки, вода, гліколі,
добавки, консерванти (1,2-бензізотіазол-3 (2Н) -он, 2-метил-2Н-з-тіазол-3-он).

Щільність / колір / упаковка

Щільність: 1,4 г / см³ / колір: білий / Упакування 0.75л. 2.5 л, 10 л

Глянець

мат

Abtönen

Не підфарбовувати, так як це може негативно вплинути на ізолюючої здатності .

Нанесення /
розведення

Пензлем, валиком, розпиленням. Добре перемішати перед використанням.
Використовувати відповідний Lackierpinsel з синтетичною щетиною. При необхідності,
для нанесення розпиленням розбавити до приблизно 5% водою.
Під час нанесення і сушіння температура повітря, грунтівки
і підґрунтя не повинна опускатись нижче + 5 ° С Максимальна відносна вологість 85%.

Витрата/Покриваність

Бл. 100 – 150 мл/м2 на кожен шар в залежності від основи. Точні витрати
споживання визначають шляхом пробного нанесення безпосередньо на об'єкті .

Час висихання

Від пилу близько 1 години. Може перекриватися після приблизно 6 годин при
температурі 20 ° C і відносній вологості повітря 65%.. Висока вологість повітря і низькі
температури значно затримують час сушки.

Очистка

інструменти після використання промити водою.

_____________________

В Сухому, прохолодному, але не на морозі місці.
Стабільність при зберіганні в невідкритої оригінальній
упаковці 12 місяців.
_____________________________________________________________________________

Gefahrstoffverordnung

Entfällt

Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut

Produkt-Code

M – GP01

EU-Grenzwerte für
dieses Produkt

Kat. (A/g): 30g/l (2010)
Dieses Produkt enthält < 30 g/l VOC

Entsorgung

Nur restentleerte Verpackung zum Recycling geben. Information ggf. vom örtlichen Entsorger einholen.

зберігання

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben,
entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches
Rechtsverhältnis und kein Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die
Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden.
Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser
Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Stand 29.07.2015
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