
R 762
Електропроводим грунд
За предварителна обработка на освови с абсорбираща повърхност

Свойства

с много ниски емисии (код ЕС 1 съгласно GEV) неутрален  

 мирис

•непрекъсната електропроводимост

•не е необходимо полагане на медни ленти •без разтворители

Област на приложение
Специален електропроводим грунд за създаване 
на непрекъсната проводяща основа за полагане на 
електропроводящите лепила Thomsit. Препоръчва се 
за операционни и компютърни зали, лаборатории, 
цехове за изработка на електронни компоненти и други 
чувствителни към статично електричество участъци.

Подготовка на основата
Препоръчително е всички минерални основи да се 
тестват за остатъчна влага. Основите трябва да бъдат 
подходящо хидроизолирани. При наличие на висока 
остатъчна влага, което е много характерно при 
новото строителство, може да се наложи използване 
на изолираща мембрана Thomsit. Основата трябва 
да е без структурни дефекти, гладка, здрава, с 
достатъчна якост на натиск и опън, трайно суха и без 
мазнини, прах, остатъци от препарати за повърхностна 
обработка или замърсявания, които могат да нарушат 
силата на сцепление.

Употреба
R 762 се нанася върху предварително подготвената 
основа с плътен дунапренен валяк. Нанасяйте със 
застъпващи се мазки на тънък равен слой. Избягвайте 
натрупване на материал на едно място. Thomsit R 762 
да се полага при съблюдаване на условията на 
околната среда и практическите указания, описани в 
стандартите за съответната дейност (например 
DIN 18365).







Заземяване
В повечето случаи не е необходимо да се полагат 
медни ленти. Независимо от това, на всеки 30 m² 
от повърхността на пода, върху предварително 
подготвената основа, трябва да се постави 
електроотвеждаща медна лента с дължина 1 метър. 
Краят на лентата се оставя свободен за свързване със 
заземителната мрежа. Медната лента се залепва и 
покрива с подходящо електропроводящо лепило Thomsit. 
Заземяването се извършва не по-рано от 12 часа след 
полагането на подовата настилка, за препоръчване - от 
квалифициран електротехник.

Внимание
Thomsit R 762 не е опасен при употреба по предписаното 
предназначение. Продуктът не изисква специални 
предпазни мерки при съхранение, транспортиране или 
употреба. При необходимост трябва да се използват 
подходящи лични предпазни средства, например 
ръкавици и защитни очила. За повече информация се 
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Забележка: Настоящото издание на техническите данни отменя всички предишни.

консултирайте с информационния лист за безопасност.
Да не се изсипва директно в канализацията. Излишният 
продукт се съхранява за употреба на по-късен етап или, 
ако срокът на съхранение е изтекъл, се обезврежда в 
съответствие с местните разпоредби. Празните опаковки 
се третират в съответствие с местните разпоредби, а 
когато е възможно, се предават за рециклиране.

Препоръки
Информацията, която съдържа този технически лист, 
е обща и не се отнася до конкретна основа, обект или 
продуктова система. Данните се базират на нашите 
познания към настоящия момент и резултатите от 
многобройните и внимателни тестове. Разнообразието 
от условия и методи на работа ще има влияние върху 
приложението на продукта на практика. Оптималните 
резултати при работа с продукта зависят също от 
професионалната подготовка на потребителя, както 
и от спазването на добрата търговска практика, 
съответните стандарти и указания за полагането. Всички 
тези фактори са извън нашия контрол.
Това издание на техническия лист отменя всички 
предишни.

Забележка
Всички данни и указания, посочени в този лист, са 
определени при температура +20°С и относителна 
влажност на въздуха 55%.

Съхранение
6 месеца при нормални условия.

Опаковки
Пластмасова туба от 10 л.

Технически данни
Цвят: млечно бял 
Консистенция: течна 
Стойност рН: 8 
Плътност: 1,0 kg/l 
Време на съхнене при основи,  
съдържащи цимент: около 1 час
Време на съхнене преди нанасяне 
на дисперсионни лепила за паркет: 24 часа 
Устойчивост на температурни 
крайности при транспорт и 
съхранение:  +3°C до +50°C 
Термоустойчивост след изсъхване: до +50°C 
Водоустойчивост: устойчив на влага 
Разход при грундиране на бетон: 300 g/m2 
Разход при други основи: 100 ml концентрат или 200 ml  
 готов за използване материал/m2


