Техническо описание
ТС – ОРГ – 0163
Строителни решения

DEKO professional® Грунд боя

Грундове
Интериор

Продукт на база стирен – акрилатни емулсии, пигменти, пълнители и добавки, създаден за
професионално полагане с машина за безвъздушно боядисване. Възможно е и полагане
със специален валяк. Притежава добра покривност и устойчивост на мокро триене и
миене. Използва се за вътрешно боядисване на циментови и вароциментови мазилки,
елементи и стени от обикновен, лек или клетъчен бетон и др.

Практически свойства

Технически показатели

• Осигурява висока адхезия на следващите слоеве;
• Осигурява по-висока степен на защита на повърхността;
• Много добра адхезия към основата;
• Алкална устойчивост на филма;
• Паропропускливост на филма.

Външен вид (след разбъркване)
визуално
Съдържание на летливи
органични вещества (VOC) на
готов за употреба продукт,
g/l,max
Вискозитет по Брукфилд,
(23±0,5)°С, шпиндел 7 с честота
100 min-1, mPa.s, min

Хомогенна, гъста и течлива
маса

Плътност, kg/L

30

4000

1.50 ± 0.05

Разход при машинно полагане,
m²/kg/ слой

5 - 6,7

Разход при ръчно полагане:
m²/kg/ слой

До 10

Цветове

Изсъхване на допир (минути)
(23°С, 65% H.R.)
Пълно изсъхване (часове)
(23°С, 65% H.R.)

Бял

Подходящи основи

Неподходящи основи

Варо-циментови основи

Стари силикатни основи

Варови и гипсови шпакловки

Каменни повърхности

Плоскости от гипс-картон и зидарии, силно абсорбиращи стари
мазилки, бетон
Гипсова шпакловка

Нови повърхности

30
24

Дървени повърхности
Метални повърхности

Подготовка на основата
Боядисвани/обработвани повърхности

Новите мазилки трябва да са изсъхнали(около 28 дни след
полагането им). Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи и
чисти от прах и масла. Почистете кофата добре, така че да не
попаднат онечиствания в кофата.

Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи и чисти от прах и
масла. Почистете кофата добре, така че да не попаднат
онечиствания в кофата. Стари покрития с постни бои се
отстраняват напълно с измиване или остъргване. Разрушените
зони се ремонтират до здрава основа

Нанасяне
Препоръка

Условия на
нанасяне

Разреждане

Начин на
работа

Средства за нанасяне

Преди употреба се разбърква добре

Четка

Да

Нанасяйте с машина за безвъздушно
боядисване. Може да се нанася и ръчно с
валяк и четка за интериорно боядисване.

Валяк

Да

Пистолет за
безвъздушно
боядисване

Да

При необходимост, продукта може да се
разреди до 5 % с вода

Вароциментови мазилки: Новите мазилки трябва да са изсъхнали (около 28 дни след полагането им). Това се
отнася и за изкърпените участъци по старите мазилки.
Варови и гипсови шпакловки: Почистете от замърсяване и прах, а увредените зони се изкърпват с гипс.
Плоскости от гипс-картон и зидарии, силно абсорбиращи стари мазилки, бетон: Почистете от прах и замърсяване.
Стари покрития с постни бои: Отстранете напълно с измиване или остъргване. Разрушените зони се ремонтират
до здрава основа.

Почистване

Разфасовки:

С вода преди засъхване

5 kg; 25 kg

Съхранение

Мерки за безопасност

Съхранявайте в закрити, сухи и проветриви помещения,
защитени от преки атмосферни влияния, при температури
между 5 - 30°C. Да се пази от достъп на деца! Съхраняването
при температура под 5°С може да предизвика повреждане на
продукта

Продуктът не се класифицира като опасен. При
необходимост – справка с Информационния лист за
безопасност.

Срок на годност
18 месеца от датата на производство във фабрично затворена
опаковка

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргахим“ АД приканва
потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта
правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри.
С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост,
както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или
полагане на продукта.
Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.‘‘

