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Bespalvis silikatinis gruntas

Bespalvis silikatinis gruntas mineraliniams paviršiams prieš dažymą silikatiniais dažais.
Paskirtis:

 Normalaus įgeriamumo mineralinių paviršių gruntavimui prieš dažymą tamsių tonų
silikatiniais dažais SAKRET KS (paprastai dažų bazė B arba C).
 Didelio arba labai nevienodo įgeriamumo mineralinių paviršių gruntavimui prieš dažymą
visų tonų silikatiniais dažais SAKRET KS.
 Silikatiniais dažais SAKRET KS dažytų paviršių gruntavimui prieš dažymo defektų
taisymą.
 Vidaus ir išorės darbams.

Tinkamumas:

 Betono paviršiams.
 Kalkinio, kalkinio-cementinio tinko paviršiams.
 Silikatinėms plytoms.
 Naujų paviršių gruntavimui.
 Paviršiams anksčiau dažytiems kalkiniais, kalkiniais-cementiniais, silikatiniais dažais.
 Netinka paviršiams anksčiau dažytiems alkidiniais, akriliniais ir silikoniniais dažais!

Ypatybės:

 Nedegus.
 Gerina paviršiaus sukibimą.
 Sustiprina paviršių.
 Suvienodina paviršiaus įgėrimą.
 Sumažina dažų sąnaudas.
 Aukštas garų pralaidumas.

Sudėtis:

 Kalio silikato tirpalas.
 Kopolimerinė akrilinė dispersija.
 Technologiniai priedai.

Techniniai duomenys:

Spalva

Balta, išdžiūvęs tampa bespalvis

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

12 val.

Tankis

1,05-1,07 g/cm³

pH

10-11,5

Nelakiųjų medžiagų kiekis

15%

Darbo ir pagrindo temperatūra

Nuo +5°C iki +25 °C
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Pagrindo
paruošimas:

Bespalvis silikatinis gruntas
 Gruntuojamas paviršius turi būti tvirtas ir sausas (paviršiaus drėgmė ≤ 2%).
 Anksčiau nedažytą paviršių nuvalyti nuo purvo, riebalų ir dulkių.
 Labai lygų ir tankų betoninį paviršių pašiurkštinti smėliasrove arba plieniniu šepečiu.
 Po statybos darbų užbaigimo naują mineralinį paviršių galima gruntuoti:
- betoną – po 28 parų;
- cementinį-kalkinį tinką (pvz. SAKRET CLP Plus) - po 14 parų;
- mineralinį dekoratyvinį tinką (pvz. SAKRET SBP, MRP-E) - po 14 parų;
- paruoštą naudojimui silikatinį ar silikoninį-silikatinį dekoratyvinį tinką (pvz. SARET
SIL, SMS) - po visiško jo išdžiūvimo.
 Anksčiau dažytą paviršių nuvalyti nuo senų dažų likučių, toliau ruošti kaip anksčiau
nedažytą paviršių.
 Mikroorganizmų kolonijas, jei jų yra, būtina apdoroti su SAKRET FR.
 Negruntuojamas vietas (metalinius paviršius, lango stiklus ir pan.) būtina apsaugoti nuo
galimo jų aptaškymo.

Darbas:

 Gruntas paruoštas naudojimui.
 Prieš darbą būtina gerai permaišyti.
 Gruntuoti teptuku, voleliu arba purkštuvu.
 Tepti tiek, kiek paviršius gali įgerti.
 Paviršių dažyti galima pilnai išdžiūvus gruntui, bet ne anksčiau kaip po 12 val.

Papildomi
nurodymai darbui:

 Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir gruntui džiūstant turi būti nuo+5°C iki +25°C, o
santykinė oro drėgmė ne daugiau 80%.
 Nedirbti lyjant ar pučiant stipriam vėjui.
 Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.

Išeiga:

 3-6 m2/l.
 Išeiga priklauso nuo paviršiaus poringumo ir šiurkštumo, o taip pat ir nuo padengimo
metodo ir sąlygų.

Įprastinis
įpakavimas:



Sandėliavimas:

 Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo 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/h) 30 g/l. Maksimalus LOJ kiekis produkte 6 g/l.
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Saugos ženklinimas:

Bespalvis silikatinis gruntas
 Pavojingumo frazės:
H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą
H315 - Dirgina odą.
 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.

Signalinis žodis: Atsargiai
Pavojinga medžiaga:
Kalio silikatas

P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
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, išdžiūvęs tampa
bespalvis

10 l

36 vnt./pad.

4751006564213

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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