
Capacitate recipient: 2,5 Litri și 10 Litri 

 

 

 

Alpina Tiefgrund 
Amorsă acrilică cu putere mare de pătrundere în stratul suport, 
pentru interior și exterior. 

transparent • fără solvenţi. 

 

 

 

Descrierea produsului

Domeniu de utilizare: 

Alpina Tiefgrund este un grund 
special nepigmentat, concentrat, pe 
bază acrilică, cu o excelentă 
capacitate de penetrare, destinat 
egalizării suporturilor minerale solide 
(fixe), interioare și exterioare, ce sunt 
puternic sau neuniform absorbante.  

Alpina Tiefgrund este deosebit de 
bun în pregătirea suprafeţelor 
poroase, absorbante, cum sunt: 
tencuielile, plăcile de gips-carton, 
cărămizile nearse, suprafețe 
interioare de B.C.A., zidăriile 
aparente din cărămidă de var cu 
nisip.  

 
Proprietăţi: 

Cu miros redus, concentrat, înaltă 
capacitate de penetrare, ușor de 
aplicat, consolidează stratul suport. 

 

Declaraţii de produs 
conform VdL-RL01: 

Compoziţie: rețetă ecologică, cu 
conținut redus de substanțe 
poluante, având la bază o dispersie 
apoasă din copolimeri stiren-acrilici, 
aditivi, conservanți 
(metilizotiazolinonă, ben-
zizotiazolinonă). 

 

Nuanţa: 

Transparent. 

 

Liant:  

Dispersie apoasă modificată, pe 
bază de răşini sintetice. 
 

Densitate: 
Cca. 1,02 g/cm3. 
 
Măsuri de securitate 
(valabil la data publicării) 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A 
se utiliza numai în aer liber sau în 
spații bine ventilate. A nu mânca, 
bea sau fuma în timpul utilizării 
produsului. În caz de contact cu ochii 
sau cu pielea, clătiți imediat cu apă. 
A nu se arunca la canalizare. Evitați 
dispersarea în mediu. Nu inspirați 
vaporii/spray-ul.  
Indicații suplimentare: a se vedea 
fișa cu date de securitate. 

Conține: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-
onă, 2-metil-2Hizotiazol-3-onă. Poate 
provoca o reacție alergică. 
Sfaturi pentru alergici la 
izotiazolinonă: telefon de urgență 
+40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între 
orele 8:00-15:00) Institutul Național 
de Sănătate Publică. 
 

Depozitare: 

La rece, ferit de îngheţ. 

Recipientul desigilat se păstrează 
bine închis. 
 

Dezafectare: 
Pot fi reciclate numai ambalajele 
goale. Resturile lichide de material 
se dezafectează la un punct de 
colectare a vopselelor/lacurilor vechi, 
resturile uscate de material ca 
deșeuri din construcții și demolări, ca 
deșeuri municipale sau menajere. 
 

Cod produs Vopsele şi Lacuri: 
M-GF01 

Informaţii Tehnice 



            În cazul apariţiei unei ediţii mai noi, acest document îşi pierde valabilitatea. 

 

 

 

Consum: 

Cca 50-200 ml/m², în funcție de 
procedeul de aplicare, gradul de 
diluție și de absorbție a suportului. 

Consumul exact se determină prin 
efectuarea de probe 

 

Timp de uscare:  

La +20°C şi 65% umiditate relativă a 
aerului, se poate vopsi după cca 12 
ore. 

În cazul temperaturilor mai scăzute 
se păstrează un timp de uscare mai 
îndelungat. 

 

Limita inferioară a temperaturii 
pentru aplicare și uscare: 

+ 5°C pentru stratul suport şi aer. 

 

 

 

 

 

 

Straturi suport recomandate: 

Suporturile trebuie să fie curate, 
uscate şi fără substanţe de 
separare. 

 

Aplicare: 
Pe suprafeţele normal absorbante, 
grundul se aplică diluat în proporţie 
de până la 1:2 părţi apă, bine 
prelucrat cu bidineaua sau pensula. 
Pe suporturile puternic absorbante, 
Alpina Tiefgrund se aplică diluat în 
proporţie de până la 1:3 – 1:4 părţi 
apă, chiar de mai multe ori, "ud pe 
ud", până la saturarea totală a 
suportului. 

Grundul nu are voie să formeze o 
peliculă compactă lucioasă ! 

 

Procedeul de aplicare:   

Pentru a se obține o consolidare a 
suprafețelor, grundul se aplică cu 
pensula sau bidineaua, satu-rat și 
bine prelucrat. Aplicarea cu rola sau 
cu aparate de pulverizat cu presiune 
înaltă este mai puţin recomandată. 
Aplicarea cu aparate Airless este 
totuși posibilă. 

 

 

Temperatura minimă de lucru 
şi uscare:  
+ 5°C pentru suport şi aer. 

 

Curăţarea sculelor: 

Instrumentele de lucru vor fi curăţate 
cu apă şi săpun imediat după 
folosire.  

 

Important: 

Alpina Tiefgrund nu este recomandat 
pentru suprafeţe orizontale cu 
acumulări de apă. 

 

Informaţii tehnice Nr. R052 • Data: Ianuarie 2020 
Această informaţie tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoştinţe tehnice şi a 

experienţei noastre. Din cauza multitudinii tipurilor de straturi suport şi a condiţiilor de 

aplicare, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere 

compatibilitatea produsului cu destinaţia utilizării şi cu condiţiile individuale de aplicare. 

DAW Benţa România S.R.L . 
Sâncraiu de Mureş, Str. Principală 
nr. 201, RO-547525 Târgu Mureş 

Email:alpina@caparol.ro 
Tel/Fax: 0265-320522, 0265-320354 
Internet: www.alpinacolor.ro 

 

Aplicare           


