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Substrat protector acrilic transparent, pe bază de solvent,cu rezis-
tenţă ridicată la apă şi permeabilitate puternică a vaporilor.Conferă 
aderenţă puternică şi putere ridicată de penetrare pe suprafeţe po-
roase precum tencuiala, beton,caramizi, gips-carton etc şi de aseme-
nea neutralizează suprafaţele acoperite cu vopsele de proastă cali-
tate.
Este rezistent la umezeală şi reprezinta un substrat stabilizator ideal 
pentru vopsele emulsionate,vopsele acrilice, var, huma,vopsea de 
proastă calitate ce se intoarce pe trafalet.

     •    Impermeabil
     •    Aderenţă puternică şi patrundere mare
     •    Stabilizator pentru suprafeţe acoperite cu vopsele de
           proastă calitate 

CULORI
Disponibil în incolor.

AMBALARE
 Incolor 1 L 5 L 15 L

ACOPERIRE
14 - 16 m2/L pe strat pentru suprafeţe pregatite în mod corespun-
zător.

CONŢINUTUL DE COV (Compuşi Organici Volatili)
Valorile maxime pentru conţinutul de COV (Directiva 2004/42/CE) 
pentru acest produs (categoria A/h „Grunduri de impregnare”, Tip 
SB): 750 g/l . Acest produs conţine maxim 730 g/l COV (produs gata 
pentru utilizare).

PREGATIREA SUPRAFETEI
Suprafeţele trebuie sa fie netede, curate şi uscate, fără urme de grăsi-
mi sau praf sau vopsea scorojită.

APLICARE
Se amestecă bine înainte de utilizare. Aplicați un strat cu trafaletul, 
pensula sau prin pulverizare. Pentru pereti diluaţi până la 100% cu 
Brush Solvent T 300 și pentru plafon până la 30%. A nu se aplica la 
temperaturi sub 5°C, peste 35°C şi/sau umiditate relativă peste 80%.
Este  uscat la atingere după 1 oră şi  se poate aplicat dupã 4-6 ore  
vopsele emulsionate sau acrilice  Vitex. Timpul de uscare depinde de 
condițiile meteorologice (umiditate și temperatură).
Role, perii, petele de podea, etc. se curaţă cu Diluant pentru pensulă 
T 300 şi apoi cu apă cu săpun sau detergent.

CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate 30 ± 5 sec (FORD CUP#4, 25οC)

Densitate 0,83 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) 

DEPOZITARE
Containerele trebuie să fie ţinute închise într-o zonă 
rece, uscat, bine ventilat protejat de lumina directa a 
soarelui, la temperaturi între 5°C - 38°C. 

SFATURI DE SECURITATE
Citeşte eticheta înainte de utilizare. Pentru instrucţi-
uni suplimentare solicitaţi Fişa tehnică de securitate.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații 
amănunțite și pe experiența practică. Departamen-
tul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dis-
poziție pentru informații suplimentare legate de folo-
sirea produselor.
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