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Gruntas mediniams paviršiams

Gruntas medinių paviršių gruntavimui prieš dažymą.
Paskirtis:

 Medinių paviršių gruntavimui prieš dažymą Wood Paint dažais.


Tinkamumas:

Išorės darbams.

 Pjautiniai ir obliuotai visų rūšių medienai.
 Naujiems ir anksčiau dažytiems mediniams paviršiams.
 Gruntavimui medinių fasadų, pakalimų lentų, tvorų, stulpų ir pan.
 Neskirtas užkrėstai ir kenkėjų pažeistai medienai.

Ypatybės:

 Skaidrus.
 Giliai įsiskverbia į medieną ir sulėtina medienos senėjimą.
 Stabilizuoja medienos atsparumą ultavioletiniams spinduliams.
 Padidina medienos atsparumą vandeniui.
 Pagerina dažų dengiamumą ir sukibimą.

Sudėtis:

 Vandeninė polimerinė dispersija.
 Technologiniai priedai.

Techniniai duomenys:

Pagrindo
paruošimas:

Spalva

Baltas, išdžiūvęs tampa bespalviu

Džiūvimo laikas +23С temperatūroje ir esant 50%
santykiniam oro drėgnumui

4 val.

Tankis

1,00-1,04 g/cm³

pH

8-9

Nelakiųjų medžiagų kiekis

20 %

Darbo ir pagrindo temperatūra

Nuo +5°C iki +25 °C

 Medienos drėgnumas neturi viršyti 20%.
 Dažomas paviršius turi būti švarus ir sausas, be puvėsio, grybelių ir dumblių.
 Anksčiau nedažytą paviršių nuvalyti nuo purvo, riebalų ir dulkių.
 Susikaupusius sakus pašalinti mechaniškai arba vaitspiritu suvilgyta kempine, ypatingą
dėmesį skiriant spygliuočių medžių šakų vietoms.
 Vinių galvutes ir kitas metalines detales rekomenduojama padengti antikoroziniu metalo
gruntu SAKRET AntiRust.
 Nuo anksčiau dažytų paviršių mechaniškai (naudojant grandiklį) arba veikiant aukšta
temperatūra (naudodami statybinį feną) pašalinti senus atsilupusius dažų likučius ir toliau
ruošti kaip anksčiau nedažytą paviršių.
 Anksčiau blizgiais dažais dažytą paviršių nušlifuoti iki matiškumo, pašalinti šlifavimo
dulkes, jei reikia nuglaistyti.

Darbas:

 Produktas paruoštas naudojimui.
 Prieš darbą būtina gerai permaišyti.
 Gruntuoti vienu sluoksniu teptuku, voleliu ar dažų purkštuvu. Tepti išilgai medienos
plaušui tiek, kiek paviršius gali sugerti.
 Dažyti galima tik visiškai išdžiūvus gruntui, bet ne anksčiau kaip po 4 val.
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Papildomi
nurodymai darbui:

Gruntas mediniams paviršiams
 Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant turi būti ne mažiau +5°C ir santykinė oro
drėgmė ne daugiau 80%.
 Nedirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant ar pučiant stipriam vėjui.
 Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.

Išeiga:

 4–10 m2/l
 Išeiga priklauso nuo paviršiaus poringumo ir šiurkštumo, o taip pat ir nuo padengimo
metodų ir sąlygų.

Įprastinis
įpakavimas:

 5 l plastikinis bakelis/ pilnas padėklas 72 vnt.

Sandėliavimas:

 Sandėliavimo laikas originalioje pakuotėje - 24 mėn.

 10 l plastikinis bakelis / pilnas padėklas 36 vnt.

 Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C.
 Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto
naudoti nebegalima!
Utilizavimas:

 Pakuotę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.

Saugos informacija:

 Informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL) ir ant pakuotės.
 Leidžiamas ribinis LOJ kiekis (pogrupis A/g) 30 g/l. Maksimalus LOJ kiekis produkte
30 g/l.

Saugos ženklinimas:

 Pavojingumo frazės:
Nėra
 Atsargumo frazės:
P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P262 - Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.
P301+P312 - PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir
informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.
P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti
kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Papildomi
nurodymai:

 Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir 50±5%
santykiniam oro drėgnumui.
 Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produkto spalva

Įprastinis įpakavimas 1

Įprastinis įpakavimas 2

Brūkšninis kodas

Balta
Balta

5l
10 l

72 vnt. / pad.
36 vnt. / pad.

4751006565708
4751006565692

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai
produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant
netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumo kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.
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