EXTERIOR

ACRIL GRUND - amorsa
DESCRIERE: Izolant fixativ acrilic cu apa pentru interior si exterior. Puterea de legatura este ideala pentru a
izola si consolida suprafetele constructiilor, atat a celor vechi cat si a celor noi, inainte de aplicarea dispersiilor
si acoperirea fatadelor .

Cod

Ambalaj
LT. 5.0

521.001.000.005

Fisa tehnica:
Aspect

Semilucios

Randament

20-25m²/lt pe strat în functie de absorbire

Aplicare

Pensula

Uscare

uscat supravopsire la 25°C – 65% U.R. 1 – 2 ore dupa 6 ore






CULOARE - Laptos
VÎSCOZITATE - 3500 cps (Brookfield rot.4/vel.2.5)
GREUTATE SPECIFICA - 1.06 kg/LT
Diluare - 500% diluant apa

CICLURI RECOMANDATE
Ziduri - eliminati eventualele reziduri neaderente si stergeti de praf
Pereti Interior/exterior - radeti si/sau chituiti cu Stuccol pasta cod 770.
- aplicati un strat de Acril Grund
- aplicati doua straturi de vopsea solubila în apa sau de material acoperire fatade
Informatii:
- A se pastra in locuri racororoase si uscate, departe de surse de caldura
- A nu se aplica produsul la temperaturi mai mici de 5 grade si superioare de 30 grade
- Nu necesită etichetare de periculozitate în funcţie de normele în vigoare – inflamabil
- Societatea nu isi asuma responsabilitatea pentru daunele si defectiunile provenite prin folosirea produsului
- Producatorul garantează calitatea adecvată a produsului, dar ca şi producător, nu este în măsură să influenţeze modul şi condiţiile de utilizare, şi deci,
nu poate accepta responsabilitatea pentru lucrările de aplicare.
- Producătorul furnizează informaţiile de mai sus în baza celor mai bune cunoştinţe, experienţe practice şi competenţe ale sale, ceea ce nu scuteşte
utilizatorul de la folosirea produsului în conformitate cu cerinţele normelor în vigoare privind construcţiile, siguranţa şi securitatea la locul de muncă.
- Producatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru daunele şi defecţiunile provenite din folosirea produsului în combinaţie cu produsele altor
producători, şi nici pentru daunele rezultate din schimbarea compoziţiei produsului de către utilizator/cumpărător.–
- Producătorul îşi rezervă dreptul de a schimba conţinutul fişei tehnice, fără atenţionarea în prealabil a cumpărătorilor.
- Producatorul îşi rezervă pe deplin dreptul de a schimba produsele proprii, în baza şi limitele progresului tehnologic.
- Cititi cu atentie informatiile reproduse pe recipient
- Pentru detalii vezi fisa tehnica de Securitate
- Fisa de Siguranda e disponibila la cerere pentru utilizatorii professionisti
- Cat. c/BA – Valoarea Limiae UE pentru COV la categoria: 40 g/L (2010)
- Valorea COV pentru acest produs pregatit pentru folosire: 40 g/Lt

UNIC DISTRIBUITOR IN ROMANIA

