CARACTERISTICI GENERALE
Grund pentru gips-carton solubil în apă realizat din bază acrilică
pentru utilizare în interior. Are o capacitate excelentă de
umplere pe suprafețele din gips-carton și alte suprafețe pentru
a netezi imperfecțiunile. Creează un substrat cu capacitate de
absorbție uniformă, acoperind orice neregularități între
umplutura rosturilor și gips-carton. Se pot aplica straturi
suplimentare folosind orice vopsea pe bază de plastic.

Grund pentru
gips-carton
Grund cu bază acrilică
solubil în apă

Randament de acoperire:
8-14 m²/l

Timp de uscare: 1-1½ oră

Diluare: până la 10% din
volum cu apă pentru aplicarea cu
pensula sau cu trafaletul, până la 20%
pentru aplicarea cu pistolul de
pulverizare fără aer

SPECIFICAȚII TEHNICE
Greutate
specifică

1,70-1,75 kg/l.

Randament
de acoperire

8-14 m²/l pe strat, în funcție de capacitatea
de absorbție a suprafeței.

Diluare

Timp de
uscare

Aplicarea
unui strat
suplimentar
Clasa COV

Aplicarea unui strat
suplimentar: 4 ore

Ambalaj: 3 l, 9 l

Culoare

Până la 5-10% din volum cu apă pentru
aplicarea cu pensula sau cu trafaletul și
până la 15-20% pentru aplicarea cu pistolul
de pulverizare fără aer.
Uscat la atingere în ½-1 oră.

3-4 ore. Aceste perioade se măresc în
condiții de frig și umiditate și pe măsură ce
capacitatea de absorbție a suprafeței scade.
„Grunduri de etanșare”. Tip Y. Valoarea de
prag pentru COV = 30 g/l. Conținut maxim al
produsului gata pentru utilizare = 25 g/l.
COV: compuși organici volatili cu un punct
de fierbere <250 °C.

Alb.

Utilizare: Pensulă, trafalet, pistol de
pulverizare fără aer.
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PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI
Pentru a asigura o aderență adecvată a produsului, suprafața care
urmează să fie vopsită trebuie curățată de praf, grăsime, ulei, fragmente
de vopsea veche, bucăți care se desprind, urme de mucegai etc.
Suprafețele trebuie să fie complet curate și uscate.

UTILIZARE
Aplicați 1 strat. Se pot aplica straturi suplimentare folosind orice vopsea
acrilică Vechro.

CURĂȚAREA SCULELOR
În timpul lucrului mențineți sculele „umede” în recipient sau în tava
pentru vopsire. Scurgeți vopseaua bine de pe scule înapoi în recipient și
curățați-le imediat cu apă caldă cu săpun.

CONDIȚII DE UTILIZARE
Temperatura spațiului 8-30 °C și umiditatea relativă mai mică de 80%.
Condițiile nefavorabile în timpul aplicării pot afecta proprietățile finale
ale produsului.

PĂSTRARE
După utilizare, închideți bine recipientul pentru a-l menține produsul în
stare bună pentru utilizarea ulterioară. A se păstra la loc răcoros.
Protejați materialul împotriva expunerii la îngheț și la soare.

NOTE
Produsul Vechro PRO Plasterboard Primer nu necesită etichetarea
pericolelor în conformitate cu legislația actuală.

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ
Citiți eticheta înainte de utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Datele tehnice și instrucțiunile conținute în prezenta broșură tehnică se bazează pe teste de laborator acreditate și sunt
rezultatul cunoștințelor și experienței personalului științific al companiei. Calitatea produsului este garantată de
companie, fiind conformă cu cerințele ISO 9001, 14001 și ale Regulamentelor EMAS. În calitate de producători, nu ne
asumăm responsabilitatea pentru nicio daună sau daune produse în cazul în care produsul nu a fost folosit pentru utilizarea
corespunzătoare și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
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