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HaftGrund EG
Remineralizuojantis, sukibtį gerinantis gruntas vidaus ir išorės
paviršiams, prieš dengiant sekančias dangas

Produkto aprašymas

Specialūs, balti, rišimosi laiką prailginantys vidaus ir išorės gruntavimo dažai naudojami, kai
numatomas viršutinis dispersinių, dispersinių silikatinių, silikoninių dažų sluoksnis.

Sukibimą gerinantis gruntas dengiamas ant lygių, apkrovą išlaikančių pagrindų, pvz., gipsinių kartono
plokščių, betono, silpnai įgeriančio mineralinio CSI-CSIII tinko pagal DIN EN 998-1, gipsinio ir
gamyklinio PIV tinko pagal DIN EN 13279-1 bei gipsinių plokščių. Sumažina plonų gipso glaisto
sluoksnių atšokimo nuo gipskartonio plokštės tikimybę.

Paskirtis

Tinka dengti lygius, blogai įgeriančius pagrindus, prieš klijuojant tapetus.

■ Pagrindas dispersiniams – silikatiniams dažams, kuriame gali vykti kristalizacija
■ Specialus sukibtį gerinantis gruntas dengiamas ant plonų gipsinio glaisto sluoksnių 
■ Prailgina sekančių sluoksnių rišimosi laiką
■ Be konservantų
■ Tinka alergiškiems žmonėms Deutsche Haut- und Allergikerhilfe E.V.
■ Pagerina sukibtį su silpnai įgeriančiais pagrindais

Savybės

Modifikuota, remineralizuojanti dirbtinės dervos dispersija pagal DIN 55945.Pagrindinė medžiaga

■ Standartas:
5 l, 12,5 l

■ Beoriam purškimui:
25 l statinės, 120 l dažytojų statinės, 750 l konteineris

Pakuotė/indų talpa

BaltaSpalvos

Gruntas spalvinamas naudojant CaparolColor ir AmphiColor spalvinamaisiais dažais arba naudojant
ColorExpress spalvinimo sistemą.
Nuspalvinus gali atsirasti nuokrypių nuo techninių parametrų - sudėtyje gali atsirasti konservantų.

Vėsiai, bet ne šaltai.Laikymas

pagal DIN EN 1062:Techniniai duomenys

■ Didžiausias grūdelių dydis: < 100 µm, klasė: S1 (smulkūs)
■ Tankis: apie 1,5 g/cm3

■ Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdH2O: < 0,14 m, V1 klasė (aukšta)
■ Vandens skvarbos norma: (w-dydis): >0,5 [kg/(m2 · h0,5)], klasė: W1

(aukšta)
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Naudojimo sritys,
remiantis technine informacija Nr.

606 „Paskirties apibrėžtis

Dengimas

Pagrindai turi būti švarūs, be atplaišų ir sausi. Atkreipkite dėmesį į VOB dalies C, DIN 18363, trečią
pastraipą. Dėl pagrindo paruošimo ir dengimo taip pat laikytis techninės informacijos Nr. 650
„Pagrindai ir jų paruošimas“ nuorodų.

Tinkami pagrindai

Nuorodos Q2/Q3 glaistymas / ploni gipso sluoksniai < 0,5mm
Q2/Q3 kokybės lygio glaistomiems paviršiams, kai naudojamas gipsinis tinkas, rekomenduojamas
skaidrus, vandens pagrindo gruntas. Kaip alternatyva gipso pagrindu pagamintam Q3 glaistui, gali būti
naudojamas pastos konsistencijos glaistas.

Pagrindo paruošimas

HaftGrund EG galima dengti voleliu, teptuku arba purkštuvu.Dengimo būdas

Dengti neskiedus. Jei reikia, skiesti ne daugiau kaip 3 % vandens arba CapaSol Konzentrat kol gausis
reikiama konsistencija.

Skiedimas

Dengiamasis grunto sluoksnis prieš dengiant dispersiniais ir dispersiniais-silikatiniais dažais.Sluoksnių sandara

Priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo ir savybių, apie 150-200 ml/m2. Tikslios sąnaudos ir skiedimo
laipsnis apskaičiuojami padengus bandomąjį plotą.

Sąnaudos

Dengiant ir džiūstant produkto, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip + 5°C ir ne
aukštesnė kaip + 30°C.

Dengimo sąlygos

Kai oro temperatūra +20° C, o santykinis oro drėgnumas 65%, kitą sluoksnį galima dengti ne anksčiau
kaip po 12 val. Esant žemesnei temperatūrai, paviršius džiūsta atitnkamai ilgiau.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Dengiant voleliu, šerelių ilgis turi būti 13-18 mm.Įrankiai

Panaudoti darbo įrankiai plaunami vandeniu.Įrankių plovimas

Purškimo kampas: 50o

Purkštukas: 0,021 – 0,025‘‘

Purškimo slėgis: 150 – 180 bar

Dengimas beoriu purkštuvu

Suderinamumas su kitomis medžiagomis:
kad būtų išlaikytos specialios savybės, HaftGrund EG maišomas tik su CapaSol Konzentrat,
CaparolColor Vollton - und Abtönfarben arba AmphiColor Vollton - und Abtönfarben spalvinamaisiais
dažais. Produkto su kitomis medžiagomis nemaišyti.

Nuorodos

Nuorodos

Kreipiantis į gydytoją, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Dengiant purkštuvu nuo tiškalų naudoti veido kaukę su P2 filtru.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos
taisyklės (atitinka spausdinimo metu

turimas žinias)

Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip senų dažų, lako likučiai, sausi – kaip statybos, griovimo arba
buitinės atliekos.

Atliekų tvarkymas

tokio tipo produktams - (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produkte yra  < 1 g/l LOJ.ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Giscode: BSW10Produkto kodas (dažai ir emaliai)

Poliakrilato derva, kalcio karbonatas, silikatai, titano dioksidas, aliuminio hidroksidas, vanduo, skystas
stiklas, priedai.

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti
neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mūsųl technologus, kurie,
įvertinę konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją

Techninė konsultacija

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

Klientų aptarnavimo centras
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