toten
Grunt głęboko penetrujący
• Na chłonne podłoża
• Wysoka zdolność penetracji
• Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz

Zastosowania

Do gruntowania chłonnych i zróżnicowanych pod względem chłonności podłoży w obszarach ścian i podłóg. Wiąże pyły
oraz tapet do podłoża.

Podłoża

Podłoża chłonne jak beton, beton komórkowy, tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny, spoiwo tynkarskie i murarskie,
mur, jastrych cementowy, jastrych anhydrytowy, jastrych magnezjowy.

Przygotowanie podłoża

Podłoża muszą być suche, nośne, pozbawione rys, nie odkształcające się oraz pozbawione substancji zmniejszających
przyczepność (np. kurz, olej, wykwity itp.). Istniejące rysy w jastrychu zespolić. Jastrychy z lanego asfaltu muszą być piaskowane. Tradycyjne jastrychy cementowe muszą być sezonowane 28 dni i być suche (≤ 2% wag.). Ogrzewane jastrychy
cementowe i anhydrytowe przed rozpoczęciem układania muszą zostać odpowiednio wygrzane i wystudzone.

Sposób użycia

Przed użyciem preparat wymieszać lub wstrząsnąć opakowaniem, następnie nanieść na przygotowane podłoże przy pomocy pędzla, wałka lub ławkowca, w postaci nierozcieńczonej. Nałożyć tylko taką ilość materiału, która zostanie wchłonięta przez podłoże, a na powierzchni nie utworzą się kałuże. Po całkowitym wyschnięciu gruntu można wykonać następne
prace. Pod powłoki malarskie i tapety stosować rozcieńczony wodą w proporcji 1:1.

Temperatura stosowania
Czas schnięcia
Zużycie

Od +5 °C do maks. +25 °C (podłoże, materiał, powietrze)
5-10 minut przy +23 °C; ok. 15 minut przy +5 °C
Ok. 100 g/m2 w zależności od chłonności podłoża
* Dane czasowe odnoszą się do temperatury +23 °C i względnej wilgotności powietrza 50%. Wyższe wartości skracają,
a niższe wydłużają podane dane czasowe.
Prosimy stosować się do aktualnych informacji technicznych o produkcie oraz do właściwych norm, wytycznych i zaleceń.
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Narzędzia
Czyszczenie narzędzi
Opakowanie

Wskazówki BHP

Wałek malarski futrzany, wałek piankowy, pędzel, ławkowiec.
Wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy
Kanister 5 kg, kanister 1 kg
Znaki ostrzegawcze:
brak
Zwroty zagrożenia:
brak
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
S2
Chronić przed dziećmi
S 46
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę
Inne zagrożenia:
Karta charakterystyki produktu dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową.

Przechowywać w suchym pomieszczeniu na paletach, w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach.
Termin przydatności do użycia 18 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji na opakowaniu.

