
Grund acrilic pe bazã de solvent

PROPRIETÃÞI GENERALE

PREGÃTIREA SUPREFEÞELOR

CULORI

AMBALAJ

USCARE

PERIOADA NECESARÃ PENTRU REAPLICARE

PUTERE DE ACOPERIRE

DILUÞIE

APLICARE

CURÃÞAREA USTENSILELOR

CONÞINUTUL DE COV (Compuºi Organici Volatili):

Grundul pentru suprafeþe lucioase este un grund acrilic special, pe bazã de solvenþi, format 
dintr-o singurã componentã, care conþine ingrediente non-toxice ºi care conferã o aderenþã 
excelentã la aluminiu ºi la suprafeþele galvanizate. Este de asemenea adecvat pentru folosirea 
pe oþel inoxidabil, cupru, sticlã ºi plastic. Este uºor de aplicat, se usucã repede, are o 
elasticitate ridicatã ºi conferã protecþie anticorozivã.

Suprafeþele trebuie sã fie curate, uscate ºi netede ºi nu trebuie sã fie acoperite de praf sau 
grãsimi, folosind o hârtie abrazivã (în cazul suprafeþelor „proaspãt” galvanizate este necesarã 
o mãtuire intensã). Dupã aceea se aplicã un strat de Grund Vitex pentru suprafeþe lucioase. 
Dupã ce stratul de grund este uscat în profunzime, se poate aplica orice tip de strat final.

Este disponibil în gri deschis.

Este disponibil în cutii de 750 mL ºi 2,5 L.

Se usucã în 30-60 de minute în funcþie de condiþiile atmosferice.

Urmãtorul strat se poate aplica dupã 18-20 ore, în funcþie de condiþiile atmosferice.

12-14 m²/ L pe strat pentru suprafeþe pregãtite corespunzãtor. 

Pentru aplicarea cu pensula, cu trafaletul sau cu pistolul airless, se dilueazã cu 10% Vitex 
Spray Gun Solvent T-350.

Se aplicã cu trafaletul, cu pensula sau cu pistol airless.

Curãþaþi trafaleturile, pensulele, pistoalele airless, petele de pe podea etc. cu Vitex Spray Gun 
Solvent T-350.

Valorile maxime pentru conþinutul de COV (Directiva 2004/42/CE) pentru acest produs 
(categoria A/i „Acoperitori unicomponenþi cu funcþie specialã”, Tip SB): 600 g/l (2007), 500 g/l 
(2010). Acest produs conþine maxim 475 g/l COV (produs gata pentru utilizare).
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Caracteristici tehnice

VISCOZITATE

DENSITATE

SOLIDE (% w/w)

LUCIU

REAPLICARE

REZISTENÞÃ LA APÃ (IMERSIUNE 18h)

TESTUL MANDRINEI

INTEMPERII

DURITATE HERBERT CF. KÖNIG

ADERENÞÃ

80 ± 5 K.U. (STORMER, 25°C).

1,30 ± 0,05 kg/L.

63,5 ± 0,5 % (ELOT 1028).

< 20 unitãþi la 60° (ELOT EN ISO 2813).

Excelentã (ELOT 788).

Nicio modificare (ELOT EN ISO 2812-02).

Satisfãcãtor (ELOT EN ISO 1519).

Rezistenþã excelentã la intemperii (ELOT EN ISO 2810).

> 70 secunde, dupã o perioadã de uscare de o sãptãmânã (ELOT EN ISO 
1522).

Aderenþã excelentã. Nicio desprindere dupã testul cross cut pe suprafeþe 
de metal (ELOT EN ISO 2409).

DEPOZITARE

NORME DE SÃNÃTATE, SIGURANÞÃ ªI DE MEDIU

   

NOTÃ

4 ani în condiþii adecvate de depozitare (temperatura idealã de depozitare 
variazã între 5°C ºi 40°C).

Inflamabil • Nociv prin inhalare ºi în contact cu pielea  Nociv pentru 
organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra 
mediului acvatic  A nu se lãsa la îndemâna copiilor  A nu se respira vaporii 
sau jetul de pulverizare  A se utiliza numai în locuri bine ventilate  A se evita 
aruncarea în mediul înconjurãtor. A se consulta instrucþiunile speciale/ fiºa 
de securitate  În caz de înghiþire, a nu se provoca voma: a se consulta 
imediat medicul ºi a i se arãta ambalajul  A se purta echipament de 
protecþie ºi mãnuºi corespunzãtoare. Conþine xilenã. Conþine dipenten, 
derivat de fenol, metil metacrilat ºi metacrilat de n-butil. Poate produce o 
reacþie alergicã.    

Amestecaþi bine înainte de folosire. Nu aplicaþi la temperaturi sub 5°C peste 
35°C ºi/sau la o umiditate relativã peste 80%.
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