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²GS |MNR
²RTA NR |MNR | GRUNT
³o gruntowania powierzchni7 przed naniesieniem permanentnych powłok ²GS |MNT7 ²GS |MNN S7
²GS |MN|A Stosowany na większości rodzajów materiałów7 jak npA beton7 piaskowiec7 wapień7
²mer(lok7 cegła7 tynkiA Ogranicza nadmierną penetracjię wSw powłok w podłożeA Minimalizuje efekt
ściemnienia elewacji zdecydowanie poprawiając optyczny wygląd naniesionej powłokiA Zapewnienia
efektywne usuwanie graﬃtiA Służy również do wzmocnienia kruchychSsypkich i niestabilnych
podłożyA Może być stosowany przed aplikacją innych powłok malarskichA Stosowany na zewnątrz i
wewnątrz przy dodatnich temperaturachA
INSTRUKCJA UŻYCIA
Przygotowania
Przed aplikacją ²GS |MNR7 powierzchnię należy wyczyścić z
wszelkich zabrudzeń7 odtłuścić i wysuszyćA Struktura materiału
powinna być stabilna7 bez pęknięć7 zarysowań i luźnych frakcji7
jak npA mleczko cementoweA Należy zasłonić lub w inny sposób
zabezpieczyć powierzchnie nieprzewidziane do gruntowania7
gdyż usunięcie zabrudzeńSzachlapań jest bardzo kłopotliweA
Podczas nakładania i wysychania temperatura otoczenia nie
powinna być niższa niż D°)7 a wilgotność nie może przekroczyć
°D/A Optymalna temperatura% TDgND°)A ²GS |MNR nanosi się
wyłącznie na sucha powierzchnięA Produkt aplikuje się pomimo
wcześniej zastosowanych powłok hydrofobizujących7 antyg
korozyjnych7 malarskich itpA
Nakładanie
Przed użyciem7 należy dokładnie wymieszać preparat w taki
sposób aby nie spowodować jego spienieniaA ²GS |MNR można
nanosić przy pomocy standardowych narzędzi malarskich jak
npA
pędzel7
wałek7
niskociśnieniowy
rozpylacz
lub
bezpowietrzny agregat natryskowyA
Produkt nakłada się%
•jednowarstwowo przy słabo nasiąkliwych powierzchniach jak
npA granit7 trawertyn7 tynki7 materiały pokryte powłokami antyg
korozyjnymi7 hydrofobizującymi7 malarskimi itpA
•dwuwarstwowo na materiałach chłonnych jak piaskowiec7
wapień7 surowy beton7 ²mer(lok7 cegła itpA
Kolejną warstwę należy nanieść po wyschnięciu poprzednio
nałożonej7 czyli po okA |gU godzinachA Poszczególne warstwy
należy nakładać w jednym7 nieprzerwanym cyklu roboczym7 na
całej
powierzchniA
²plikacja
produktu
powinna
być
przeprowadzona bardzo starannie7 tak aby pokryć nim
wszystkie szczeliny7 pory i niecki w strukturze materiałuA
Zaniedbanie tego może spowodować niekorzystny efekt
punktowego przebarwienia powierzchni7 który będzie widoczny
po naniesieniu powłoki antygraﬃtiA Ściekające nadwyżki
materiału należy wyrównać pędzlem przed ich wyschnięciemA
Dozowanie
Stosowany jako koncentrat – NIE ROZ)IEŃ)Z²ĆG

Zużycie
Zużycie jest uzależnione od chłonności powierzchniA Zaleca się
wykonanie próbnej aplikacji w celu doboru odpowiedniej ilości
gruntu dla danego materiałuA
Orientacyjne wartości zużycia na powierzchni%
•słabo nasiakliwej g jak npA granit7 trawertyn7 wynosi okA R7RB
litraSm² 4łącznie na jedną warstwę+
•chłonnejSporowatej g jak npA piaskowiec7 wapień7 beton7
²mer(lok wynosi okA R7TN litraSm² 4łącznie na dwie warstwy+
Na bardzo chłonnych materiałach zużycie może być większeG
Czas schnięcia przed aplikacją powłoki antygraﬃti
Nanoszenie powłok antygraﬃti ²GS |MNT7 ²GS |MNN S7 ²GS
|MN| można przeprowadzić zaraz po wyschnięciu środka
gruntującego7 czyli po upływie okA |gU godzin od jego aplikacji
4pod warunkiem sprzyjających schnięciu warunków otoczenia+A
Zaleca się jednak wykonanie tego na drugi dzieńA
Dane techniczne
•(iała ciecz o słabym zapachuA
•³ostarczany w D litrowych plastikowych kanistrachA
•)iężar właściwy% °TR kgSm³
Środki ochrony
Używać standardowej odzież ochronnej i okularów ochronnychA
Przchowywanie
Środek przechowuje się w temperaturze
zamkniętym7 oryginalnym opakowaniuA

dodatniej

w

Trwałość
B miesięcy7 przy przechowywaniu w dodatniej temperaturze7 w
oryginalnym7 zamkniętym opakowaniuA
Oznakowanie
BRAK WYMAGAŃ ODNOŚNIE OZNAKOWANIA
Nie klasyﬁkowany jako towar niebezpieczny w ²³R lub IM³GA
²by uzyskać więcej informacji7 zobacz MS³S

Ostatnia aktualizacja% NRNRgTRgT|
Powyższa instrukcja ma charakter jedynie informacyjny i nie wynika z niej jakakolwiek odpowiedzialność producenta i
dystrybutoraA
Przed użyciem zalecamy wykonanie próby w celu sprawdzenia działania produktu na podłożeA

