Fişă tehnică

Dulux® Grunt
Grund de impregnare pentru suprafeţe minerale

Descriere: Grund de impregnare în dispersie apoasă pentru amorsarea suprafeţelor înainte de aplicarea vopselei
decorative.
Proprietăţi: Recomandat pentru suprafeţe minerale pregătile corespunzător: beton, tencuieli, gleturi, plăci de gipscarton. Are o capacitate de impregnare ridicată, reglează gradul de absorbţie în suporturile poroase şi măreşte durata de
viaţă a stratului de vopsea aplicat ulterior. Datorită nuanţei violet pal Dulux Grunt permite controlul suprafeţei
grunduite, fără a afecta ulterior nuanţa vopselei decorative.
Culoare: Violet pal - imediat după aplicare; incolor - după uscare
Mod de aplicare: Suprafeţele trebuie să fie uscate şi curate (fără pete de ulei, grăsimi sau praf). Suprafeţele
nerezistente, exfoliate sau crăpate din zugrăvelile vechi se înlătură prin decapare sau prin şlefuire. Pentru suprafeţele
noi de tencuială se se recomandă aplicarea produsului atât înainte cât şi după gletuire. Suprafeţele absorbante pot
necesita un strat suplimentar de amorsă ce se va aplica după 1 oră. Aplicarea celui de al doilea strat de amorsă se va
face în sens invers faţă de primul. Produsul se omogenizează foarte bine înainte de utilizare. Nu se diluează! Se aplică cu
pensula sau cu rola. Temperatura suprafeţei, a vopselei şi a mediului ambiant trebuie să fie cuprinsă între 5°C - 30°C.
Umiditatea mediului ambiant nu trebuie să depăşească 65%.
Sistem de straturi recomandat: 1–2 straturi grund Dulux Grunt, urmate de 2 straturi de vopsea lavabilă din gama
Dulux: Dulux Colors of the Word, Dulux Once, Dulux K&B sau Dulux Super Matt Plus.
Recondiţionare: Suprafeţele se pregătesc corespunzător după care se procedează ca mai sus.
Uscare: La 20°C: între straturi – 1 oră
Consum specific: 15 m2 / L / strat; cifrele sunt orientative şi pot depinde de calitatea suprafeţei sau condiţiile atmosferice
la momentul aplicării
Înteţinerea uneltelor: Imediat după utilizare se spală cu apă. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte
de spălarea acestora.
Depozitare şi păstrare: 24 de luni de la data fabricaţiei, în ambalajele originale, închise ermetic, la temperaturi cuprinse
între 5°C - 30°C, ferite de surse radiante de căldură. A se feri de îngheţ!
Disponibil în cutii de: 1 L şi 5 L

Folosiţi produsul în spaţii bine ventilate. Nu mâncaţi şi nu fumaţi în timpul utilizării produsului. Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Nu
deversaţi restul de produs în reţeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.
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Această fişă tehnică s-a întocmit pe baza informaţiilor deţinute la acest moment. Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare şi nu
întrebuinţaţi produsul în alt scop decât cel descris mai sus. A se consulta şi fişele tehnice ale produselor Dulux COW, Dulux Once,
Dulux K&B sau Dulux Super Matt Plus. Pentru informaţii privind protejarea sănătăţii şi a mediului, solicitaţi distribuitorului fişa cu
date de securitate.
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