ТЕХНИЧЕСКА КАРТА
Универсален грунд за мазилка G4 22
Универсалният грунд за мазилки GLOBUS G4 22 UNI е подходящ за вътрешни и външни
повърхности, включително и силно алкални. Продуктът се използва за заздравяване и
уеднаквяване на стените като цвят и попиващи свойства и за подготовка на основата преди
нанасяне на защитни декоративни мазилки на акрилна, силикатна, силиконова, силикатсиликонова база.

КАЧЕСТВА НА ПРОДУКТА:
-Грундът неутрализира химически алкалността на основата
-Увеличава отвореното време на мазилката и улеснява нейното полагане
-Изравнява попиваемостта на основата и така намалява риска от петна, следствие на
прекомерно бързо съхнене
-Увеличава сцеплението на мазилката с основата
-Не възпрепятства свободното преминаване на водните пари (паропропускливост)

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:
1.Подготовка на основата
Основата трябва да бъде здрава, суха, чиста от прах и замърсявания, обезмаслена, без
пукнатини и дупки. При ремонт на фасадни повърхности, да се премахнат нестабилните
участъци и да се измият участъците от стара боя и мазни петна.
2.Полагане
Универсалният грунд за мазилки GLOBUS G4 22 UNI се нанася в един равномерен пласт, с
плавни движения, с помощта на бояджийски валяк или четка, след предварително
разбъркване с електрическа бормашина или бъркалка.
Температурата на основата и околната среда, от нанасянето до пълното изсъхване, трябва да
бъде от +5°С до +30°С. Мазилката се полага след пълното изсъхване на грунда.
РАЗХОДНА НОРМА:
0т 0.200кг/м2 до 0.280кг/м2 в зависимост от водопоглъщащите свойства и неравности на
основата.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
Обемно тегло 1.5 kg/l
Абсорбция на вода W3 ниско
Сцепление с бетон ≥3.0 МРа
Коефициент на водопропускливост W3 ниска
Топлопроводност NPD
Опасни субстанции NPD
Цвят Бял
Време за съхнене: от 4 до 6 часа, в зависимост от климатичните условия.
Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.: А/ж, ППВО) е 30 g/l.

ВНИМАНИЕ!
Разбъркайте преди употреба. Не полагайте при неблагоприятни климатични условия като
силен вятър, дъжд, температура на основата и околната среда под +5°С и над +30°С, както и
в случаите, в които стената е напоена с вода.

ПРЕПОРЪКИ:
Полагането на продукта трябва да се осъществява от квалифициран персонал и да се
използва по предназначение. Препоръчително е преди употреба да се прочетат указанията за
употреба, информационният лист за безопасност и/или да се потърси техническа
консултация. Производителят поема отговорност за качеството на продукта, само при
спазване на условията и начина на неговата употреба.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:
В закрити помещения при температури от +5°С до +30°С.

СРОК НА ГОДНОСТ:
1 година при съхранение при горепосочените температури.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
Р262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.
P305+P351+P338 При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на
няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно.
Продължете с изплакването.
Р273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P501 Добре изпразнената опаковка може да бъде изхвърлена като пластмасов отпадък.
Втвърден материал да се изхвърля като строителен отпадък.

