Informaţii Tehnice

Alpina WeissGrund
Grund de aderență pentru vopselele de dispersie, aplicabil la
interior. Grund pigmentat pentru suprafețe netede, slab
absorbante.

Descrierea produsului
Domeniu de utilizare:

Nuanţa:

Grund-vopsea special, pigmentat alb
sau colorat, destinat grunduirii
suprafeţelor interioare ce urmează a
fi acoperite cu vopsele de dispersie
sintetică. Strat de grund ce crește
aderența
suprafeţelor
netede,
portante, de ex. plăci de gips-carton,
beton, precum și pe tencuielile
minerale cu absorbție redusă din
grupele de mortare PII – PIII. În
special în cazul ghips-cartonului,
reduce
semnificativ
riscul
de
exfoliere a gleturilor pe bază de ipsos
aplicate în strat subțire.
Strat de grund ce îmbunătățește
aderența suprafețelor netede, cu
absorbție redusă, înaintea aplicării
tuturor tipurilor de tapete.

Alb.
Alpina WeissGrund se poate nuanța
manual cu max. 25 % coloranți
Alpina Color.
Alpina WeissGrund se poate nuanța
în sistem computerizat Alpina ColorStudio pe toate colecțiile uzuale de
culori cu un grad de luminozitate mai
mare de 70.

Proprietăţi:

Poate provoca o reacție alergică a
pielii.
Dacă
este
necesară
consultarea medicului, țineți la
îndemână recipientul sau eticheta
produsului. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor. Evitaţi orice contact cu ochii,
pielea sau îmbrăcămintea. Purtaţi
mănuşi de protecţie/echipament de
protecţie a ochilor. ÎN CAZ DE
CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu
multă apă și săpun.

Uşor de aplicat, diluabil cu apă,
ecologic şi cu miros redus cu
capacitate de difuzie, înaltă aderență
la substrat egalizează capacitatea de
absorbţie capacitate bună de
acoperire.

Declaraţii de produs conform
VdL-RL01:
Rășină stiren-acrilică, dioxid de titan,
carbonat de calciu, apă, aditivi,
conservanți.

Liant:
Dispersie
sintetică
conform DIN 55945.

modificată,

Densitate:
Cca. 1,47 g/cm3.

Măsuri de securitate:
(valabil la data publicării)

Conține:
1,2-benzisothiazol-3(2H)one,
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on.
Sfaturi pentru alergici: telefon de
urgență +40 21 318 36 06 (LuniVineri
intre
orele
8:00-15:00)
Institutul Național de Sănătate
Publică.

Depozitare:
La rece, ferit de îngheţ şi raze solare.
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.

Aplicare

Consum:
Pe suprafețe netede, cca 120 ml/m2.
Pe suprafețele rugoase consumul
crește corespunzător. 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.

Straturi suport recomandate:
Suporturile trebuie să fie
curate,
uscate
şi
fără
substanţe de separare.
Vă rugăm să consultați fişa tehnică
nr. 650 „Straturi suport și pregătirea
lor”
în
vederea
determinării
compatibilității
produsului
pe
diferitele straturi suport și pregătirea
lor specială.

Aplicare:
Se aplică nediluat. Se poate dilua cu
max. 5% apă în vederea reglării
consistenței
materialului
pentru
aplicare.

Procedeul de aplicare:

Limita inferioară/superioară a
temperaturii pentru aplicare și
uscare:
Temperatura materialului, aerului și a
stratului suport: minim +5°C până la
max. +30°C.

Curăţarea sculelor:
Instrumentele de lucru se vor curăța
cu apă și săpun imediat după
folosire.

Important:
Pentru a-și păstra proprietățile
specifice, Alpina WeissGrund se
amestecă numai cu Alpina Color.

Alpina WeissGrund se poate aplica
cu rola (cu o lungime a firului de 1318 mm), pensula sau cu aparate de
pulverizare.
Aplicare
Airless:
Unghi
de
pulverizare: 50°, Duză: 0,019-0,021",
Presiune la pulverizare: 150-180 bar.
Pistolul se echipează cu filtru grosier
pentru vopsele (verde). La aplicarea
prin
pulverizare,
produsul
se
amestecă bine şi se strecoară.
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