Fişa tehnică 2039

Grund de Impregnare
Baumit TiefenGrund
Produs

Grund pentru întărirea suporturilor minerale

Compoziţie

Liant organic, apă, aditivi speciali

Proprietăţi

Grund permeabil la vaporii de apă, reduce gradul de absorbţie al suportului.

Utilizare

Amorsarea suprafeţelor, înainte de aplicarea finisajelor pe bază de răşina organică, vopsea şi
tencuială decorativă (Tencuială/Vopsea Granopor şi Tencuială/Vopsea Silicon)

Date tehnice

Conţinut în corp solid:
Densitate:
Consum:

Livrare

Bidon: 12 kg

Depozitare

12 luni la loc racoros si ferit de îngheţ. A se păstra găleata bine închisă.

Asigurarea
calităţii

Verificări permanente în laboratoarele din Austria.

circa 15 %
circa 1,00 kg /dm3
0,25 kg/m2 într-un singur strat (pe suprafeţe fine)

Încadrarea detaliată în conformitate cu legea materialelor chimice se extrage din fişa cu
Clasificare
informaţii pentru securitate (în conformitate cu articolul 31 şi anexa II a ordonanţei nr.
conform
reglementărilor 1907/2006 a parlamentului şi a consiliului european din 18.12.2006) de pe site-ul
www.baumit.com sau solicitaţi fişa cu informaţii pentru securitate la orice fabrica de productie.
in domeniul
produselor
chimice
Suprafaţa

Suprafaţa trebuie sa fie curata, uscata, neîngheţată, fara praf, nehidrofoba, să nu aiba urme de
decofrol şi cu capacitate portantă.
Aplicabil pe:
Tencuieli de var, var/ciment şi de ciment
Beton
Tencuieli de ipsos
Tencuieli si vopsele pe bază de silicon, artline şi granopor
Nu se aplică pe:
Materiale sintetice
Straturi de lac
Vopsele pe baza de clei
Vopsele de ulei
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Punere
în operă

Aplicarea se poate face cu trafaletul sau cu bidineaua. Suportul trebuie să fie complet maturat
şi uscat. Baumit TiefenGrund se aplică uniform pe toată suprafaţa. La aplicarea în două straturi,
aplicarea se va face proaspăt în proaspăt.
Timp de uscare 12 ore. În funcţie de capacitatea de absorbţie a suportului, Baumit TiefenGrund
se poate aplica nediluat sau diluat 1:2.

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre,
corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual
sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă
produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.
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Grund de Impregnare
Baumit TiefenGrund
Indicaţii şi
generalităţi

Temperatura aerului, suportului şi a materialului trebuie să fie peste 5°C, în timpul aplicării şi
întăririi. Faţada se va proteja contra acţiunii directe a razelor solare, ploii sau vântului puternic
(plasă de protecţie a faţadei)
Se curăta sculele cu apa imediat dupa folosire. A nu se amesteca cu alte materiale.
Masuri de protectie:
Elementele adiacente suprafetei de grunduit, în special ceramica, piatra naturală şi metalul se
vor proteja.
La aplicarea pe pereti interiori, trebuie asigurată o buna ventilatie.
Straturi finale:
(în functie de natura suprafetei)
Vopsea Granopor
Vopsea Silikon
Vopsea Artline
Tencuială Granopor (cu Grund Universal)
Tencuială Silikon (cu Grund Universal)
Tencuială Artline (cu Grund Universal)
Tencuială Mozaic (cu Grund Universal)
Tencuială Nanopor (cu Grund Universal)
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NU se recomandă pentru produsele pe bază de Silicat (tencuială/vopsea Silicat).

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre,
corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual
sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă
produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.

