ТЕХНІЧНА КАРТА

Tiefgrund
lösemittelhaltig

K 3520
Опис продукту:

Глибокопроникна грунтівка на основі розчинників для внутрішніх та зовнішніх робіт.

Застосування:

Властивості:

Глибокопроникна грунтівка для всіх сухих абсорбуючих мінеральних основ,
таких як бетон, вапно, пісковик і гіпс. Грунтівка особливо підходить для укріплення
залишків старої фарби, вапняних мінеральних фарб і існуючих вапняних покриттів.
Не застосовувати в системі утеплення з використанням полістирольних
термоізоляційних плит!
Швидко сохне, лугостійка, зі слабким запахом, не старіє, дуже хороший ефект зміцнення

Основа:

Суха, міцна, вільна від пилу, цвілі і жирів. Сипучі частки повинні бути видалені.

Нанесення:

Температура обробки:
Під час нанесення і висихання, температура повітря, грунтівки і підкладки не
повинна опускатися нижче + 1 ° C
Спосіб нанесення:
Щітка, розпилення

Технічні дані:

Склад продукту :
розчин полімерної смоли,
добавки, уайт-спірит.

Час висихання:
бл. 10 год. при 20°C і 65%
відн. вологості повітря.

Щільність:
бл. 0,8 г / cм³

Очищення інструментів:
Відразу ж після
використання помити
розчинником.

Колір:
безколірний
Розчинник:
Залежно від всмоктуючої
здатності підкладки K 3520
може бути розбавлена до
20% розчинником V 1211
(уайт-спіритом).
Нанесення:
Щітка , розпилення
Робоча температура:
не нижче + 1 °C
Витрати: приблизно
150-250 мл / м² на один
шар

Зберігання:
В прохолодному, сухому,
захищеному від морозу місці.
Термін зберігання 12
місяців.
Небезпечні речовини:
містить горючі розчинники.
Температура спалаху
вище 23° C
Вогненебезпечно. ВПЗ A II.
При обробці в закритому
приміщенні, слід
забезпечити хорошу
вентиляцію.
Не застосовувати поблизу
відкритих продуктів
харчування.

Транспортування:
безпечно
Код продукту:
M - GF 03
EU-граничні показники
продукту:
г (Lb): 750 г / л (2010).
Цей продукт містить <750
г / л VOC
Утилізація:
Тільки порожні упаковки
для вторинної переробки.

Технічні рекомендації для користувачів, які ми надаємо покупцеві / виконавцеві, базуються на нашому досвіді, відповідаютьсучасному рівню
знань в науці та практиці. Вони не є обов'язковими і не мають ніякої юридичної сили, а також не створюють ніяких додаткових зобов'язань
до договору купівлі продажу. Ми не обмежуємо покупців в можливості самостійного тестування нашої продукції на предмет їх придатності
для використання за призначенням та підтвердження їх якості. Необхіднодотримуватися загальних правил будівельних технологій. Ми
залишаємо за собою право внесення змін до даної інформації врамках технічного прогресу та поліпшення продукту. Це видання технічної
карти замінює собою всі попередні видання. Видання 03.11.2009
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