TecTem grunts

Grunts
Uzklāšanai uz TecTem® iekšdarbu izolācijas plāksnēm

Pielietojums

Īpašības

TecTem ® grunts dziļi iesūcas virsmā un ir paredzēta TecTem ® iekšdarbu izolācijas plākšņu uzsūktspējas
regulēšanai.











TecTem ® gruntējums ir šķidra dispersija no mākslīgajiem sveķiem ar smalkām daļiņām. Noturīga pret
pārziepošanos. Nesatur šķīdinātājus un mīkstinātājus.
TecTem ® gruntējums izlīdzina uzsūktspēju un, savienojot smalkus slīpēšanas putekļus, palielina
salipšanas stiprumu starp pamata virsmu un virsējo segumu.

gatavs lietošanai,
bez šķīdinātājiem,
dziļi iesūcas virsmā,
nostiprina virsmu,
saista putekļus,
lipīgs,
tvaika caurlaidīgs,
ļoti efektīvs,
nedegošs.
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Izstrāde

Norādījumi

Pamatne / iepriekšēja sagatavošana
Pamatnei jābūt sausai, tīrai un bez salipšanu
mazinošām atliekām. Virsmu atbrīvot no
irdenā, drūpošā un izkurtējušā slāņa un,
tiklīdz nepieciešams, to izlīdzināt.
Izstrāde
Nešķidrinātu TecTem® gruntējumu ar rulli
vienmērīgi izklāt pa visu virsmu. Pirms
lietošanas rūpīgi samaisīt. Izvairīties no
gruntējuma pārklāšanās ar plēvi!

Nožūšanas laiks
Tālākos darbus ieteicams veikt pēc pilnīgas
nožūšanas - ne ātrāk kā pēc 3 stundām
(atkarībā no pamata virsmas uzsākšanas
spējas, ventilācijas, telpas un pamata virsmas
temperatūras, uzklātā daudzuma).
Patēriņš
Apm. 300 ml/m2.
Darbarīku tīrīšana
Ar ūdeni, tūlīt pēc lietošanas.

Izstrādes un žūšanas laikā temperatūra nedrīkst
but zemāka par +5 °C.
TecTem ® gruntējums nav degošs. Izvairīties no
kontakta ar ādu, acīm un apģērbu! Ja viela nokļūst
acīs, nekavējoties tās pietiekami ilgi skalot ar
lielu ūdens daudzumu. Ja manāmas iedarbības
pazīmes, griezties pie ārsta! Neļaut nokļūt
notekūdeņos! Atlikušais daudzums sacietējušā
formā jāizmet kā sadzīves atkritumi vai būvgruši.
Tukšie iepakojumi jānodod atbilstošās atkritumu
savākšanas vietās atkārtotai izmantošanai.

Piegādes forma / uzglabāšana
 5 l spainis.
 Uzglabājot slēgtā oriģinālajā iepakojumā,
sargājot no sala un intensīviem tiešiem
saules stariem, iespējams uzglabāt min.
1 gadu.
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KNAUF sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf
sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf ieteikti produkti.
Knauf SIA Daugavas iela 4, Saurieši, Rīgas raj., LV-2118, Latvija, tālr.: +371/67 032 999, fakss: + 371/67 032 969.
SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmai u veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēri a, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes
rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju / pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes
attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmai as, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf at auju.

