FISA TEHNICA

ASTEK GRUND EXTRA

DESCRIERE:
Emulsie pe baza de copolimeri acrilici, folosita ca amorsa pentru suprafete exterioare si interioare.
DOMENII DE APLICARE:
ASTEK GRUND EXTRA, se poate aplica pe toate tipurile de suprafete minerale. Este obligatorie aplicarea
grundului pe toate suprafetele noi.
PROPRIETATI:
ASTEK GRUND EXTRA mareste aderenta între vopsea si perete, reduce puterea de absorbtie a suprafetei
micsorând consumul de vopsea. Împiedica aparitia algelor si a bacteriilor care ar afecta calitatile vopselei
aplicate.
CARACTERISTICI TEHNICE:
Culoare : alb
Luciu : mat
Densitate : 1,2 +/- 0,05g/cmc
pH : 8 –10
PREGATIREA SUPRAFETELOR :
Toate suprafetele trebuie sa fie curate, uscate si cu rezistenta proprie. Se aplica într-un singur strat cu
pensula, rola, sau prin pulverizare. Se asteapta sase ore pentru uscare dupa care se aplica vopsea ASTEK.
Temperatura minima de aplicare pentru material, suprafata si aer este de 5°C. Dupa folosire uneltele se
curata imediat cu apa.
DILUARE:
Se dilueaza în proportie de 1: 3 cu apa pentru tencuielile din grupele de mortare PII si PIII (tencuieli tari
normal absorbante).
Tencuielile din grupa mortarelor PIV si PV , gleturile din gips se grunduiesc cu ASTEK Grund Extra diluat in
proportie de 1:2.
Tencuielile foarte absorbante, nisipoase, poroase, vechi si placile de gips carton se grunduiesc cu ASTEK
Grund Extra diluat in proportie de 1:1.
TIMP DE USCARE:
La 20°C, umiditate 65% : 6 ore
CONSUM SPECIFIC:
Variaza în functie de suprafata.
DEPOZITARE:
Se depoziteaza în spatii uscate, aerisite, ferite de înghet.
În aceste conditii termenul de valabilitate al produsului este de 3 ani. Termen de garantie la aplicare pe
suport este de peste 5 ani respectand conditiile recomandate de producator.
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AMBALARE :
Cutii de : 10 l si 3 l (10 kg ; 3 kg)
MASURI DE PRECAUTIE:
A nu se lasa la indemana copiilor. La contactul cu ochii sau cu pielea , acestea se vor spala bine cu apa. La
aplicare cu aparatele de pulverizare a nu se inhala vaporii. A nu se deversa in canalizari, ape sau pe sol.

