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Grund anticoroziv de înalta calitate cu două componente, cu ad-
erență foarte puternică pe suprafețe lucioase, cum ar fi aluminiu, 
substraturi galvanizate, poliester şi metale non-corozive.

     •    Grund anticoroziv cu două componente
     •   Foarte buna aderenţă pe suprafeţe lucioase

CULORI
Disponibil în galben deschis.

AMBALARE

Set  820 mL  Α 660 mL B 160 mL

ACOPERIRE
10 - 12 m2/L per strat pe suprafeţe pregătite corespunzător.

Raportul de amestecare A/B
4/1 din volum.

CONŢINUT DE COV( compuşi organici volatili)
(Instrucţiunea 2004/42/CE) din CE Valoarea maxima conţinutului de 
COV, pentru acest produs (Categoria A/j „Vopsele speciale din două 
ingrediente” tip SB): 500 g/l. Produsul conţine cel mult 490 g/l COV 
(gata pentru utilizare).

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI
Suprafeţele trebuie curaţate cu  diluant T 300, să fie netede și uscate, 
fără praf, grăsime sau rugina și şmirgheluite (este necesară o șlefuire 
bună pentru suprafețe galvanizate “proaspete”).

APLICARE
Se amestecă componenta A adăugând treptat  întreaga cantitate de com-
ponentă B și se amestecă bine timp de aproximativ 3 minute. Amestecul 
ar trebui să fie lăsat să stea timp de 5-10 minute, după amestecarea celor 
două componente înainte de a fi aplicarea. Durata de păstrare a amestec-
ului este de 2 ore la 30°C și 3 ore la 20°C.
Aplicați un strat cu pensula, rola, pistol airless fără diluare. Nu se aplică la 
temperaturi sub 5°C şi peste 35°C şi/sau umiditate relativă de peste 80%.
Este  uscată la atingere  în 45-60 de minute și poate fi reaplicată dupã 6-8 
ore. Intervalul de timp  la revopsire trebuie să fie mai mică de 2 zile.Timpul 
de uscare depinde de condițiile meteorologice (umiditate și temperatură).
Instrumente trebuie să fie curățate imediat după utilizare cu Nitro Solvent 
T 400.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate 75 ± 5 KU (ASTM D 562, 25ο C)

Densitate 1,55 ± 0,02 Kg/L (A’ Component)
0,90 ± 0,02 Kg/L (B’ Component) 
(ISO 2811)

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

SFATURI DE SIGURANŢĂ
Citiţi ambalajul înainte de folosire. Pentru date supli-
mentare consultaţi Fişa tehnică a produsului.
     
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.

WASH PRIMER
Grund Bicomponent pentru suprafeţe lucioase
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