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Области на приложение: Готов за употреба, цветен грунд с минерални пълнители. Универсален грунд за егализиране и
допълнително хидрофобиране на силно порьозни или с неравномерно попиваща способност
основи.
При последващо покритие с пастьозни тънкослойни завършващи мазилки (напр. RÖFIX
силиконови, SiSi-, силикатни или полимерни мазилки), за вътрешно и външно приложение.
Всички технически функции и свойства на пастьозните завършващи мазилки са тествани с грунд.
Този грунд е релевантен за водопоглъщането (ок. 30 % корекция), уеднаквяване попиваемостта на
основата, оптически еднакво изображение, практическото приложение на завършващата мазилка
и за това е важен компонент от системата за мазилки. Освен това предпазва от евентуални
органични пигменти (pH-неутрализация на основата).
Не е подходящ за гипсови шпакловки и основи.

Основа на материала: ● Дисперсионен свързващ мост
● Пълнители (минерални)
● Цветни пигменти

свойства: ● Силно сцепление
● Изравнява попивателната способност на основата
● Водопоглъщането на основата значително се редуцира.
● Без разтворител
● Неутрализира стойността на pH

Обработка:

Изисквания при работа: По време на обработката и фазата на съхнене температурата на основата и околната температура
не трябва да падат под +5° C.
До пълното изсъхване да се пази от замръзване, при ускорено съхнене съответно от пряко
слънчево греене, течение и дъжд.

Основа: Основата трябва да е суха, товароносима, без замърсявания (като прах, сажди, алги, изцветявания
и др.).

Предварителна
обработка:

Моля да се спазват актуалните национални нормативни актове и указания като напр. "Инструкции
за полагане на завършващи мазилки" на Австрийското сдружение за мазилки, BFS-технически
карти, техническите карти на Проф. сдружение за полимерни мазилки, IWM-Директиви,
техническите карти на Швейц. съюз на бояджиите и шпакловчиците/SMGV както и препоръките на
SIA 242/1 "Обработка на гипс и мазилки".

Подготовка: Готов за употреба продукт
Не се разрежда

Обработка: Полага се наситено, плътно, равномерно, с подходяща четка, баданарка или валяк.
Времето за съхнене преди финишното покритие е мин. 12 часа (в зависимост от температурните
и климатични условия).
Ниски температури и висока влажност повишават времето за съхнене.
За да няма отклонения в цвета на завършвата мазилка, се избира грунд с цвят близък до цвета
на мазилката. При мозаечните мазилки се използва грунд с по-тъмен цвят от цвета на мазилката.
Материалът не се приема/връща обратно.
Преди започване на работа съседни елементи (прозорци, первази, врати и др.) се покриват, за да
се избегнат замърсявания и повреждания.

Указания за опаковката: В рециклируеми пластмасови кофи.

Съхранение: На студено без опасност от замръзване, в добре затворени опаковки.
Срок на годност: ок. 12 месеца

Технически данни:

Арт. № 117573 117574 117720 117719 136603

Info     само CH

Вид на опаковката
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Технически данни:

Арт. № 117573 117574 117720 117719 136603

Количество в опаковка 20 kg/EH 5 kg/EH 20 kg/EH 5 kg/EH 20 kg/EH

Цвят бял бял   Бял

Разходна норма 0,2-0,25 kg/m²

Покриваща способност 80-100 kg/m² 20-25 kg/m² 80-100 kg/m² 20-25 kg/m² 80-100 kg/m²

Плътност ca. 1,5 kg/ltr.

pH-стойност ca. 8,5

Код на ЛОС 2004/42/IIA(g)50(2007)30(2010)30

Общи указания: С тези Технически инструкции, предишните издания са невалидни. Данните от техническите
инструкции отговарят на последното равнище на нашия опит и знания. Съдебен иск срещу
инструкциите, обаче не може да бъде въведен. RÖFIX -продуктите, както и употребяваните в
тях суровини се наблюдават постоянно, като по този начин се гарантира хомогенно качество.
От нашите технически служби може да получавате съответната информация, спрямо употреба,
обработка и демонстрация на нашите продукти. Актуалното равнище на нашите технически данни
се намира в интернет под: www.roefix.com или може да ги получите от нашите представителства.
Подробни данни за безопасност може да се получат от нашите отделни листовки за безопасност.


