Fişă de produs

ADERA

Primer
Universal
Grund
Descriere
Grund pe bază de răşină sintetică în dispersie, de culoare albă, cu capacitate
mare de penetrare în suport. Are în compoziţie răşini sintetice, apă, aditivi.

Caracteristici
Consum
Acoperire (funcţie de gradul de diluare)

0,1 kg/m2
100 m2/bidon de 10 kg

Timp de uscare
Temperatura de lucru
Densitate
pH
Consistenta
Termen de valabilitate
Ambalare

minim 15 minute
> + 5 0C
cca. 1000 g/dm3
cca. 7
lichidă
12 luni
Bidon 10 Kg,
40 bidoane /palet

Domenii de utilizare
▶ amorsarea suprafeţelor absorbante la interior
▶ amorsarea suprafeţelor absorbante la exterior pentru reducerea gradului de
absorbţie şi întărirea suprafeţelor

Recomandări de utilizare
▶ se poate aplica pe orice suport mineral

www.siniat.ro, siniat.ro@etexgroup.com

Mod de lucru
Stratul suport
▶ suportul trebuie să fie uscat, neîngheţat, rezistent, stabil şi curat - fără urme de
praf, resturi neaderente, pete de ulei sau grăsimi
▶ testaţi absorbţia suportului
▶ se aplică pe suporturile minerale uzuale în construcţii: caramida, BCA, ape,
tencuieli var-ciment, ipsos, plăci de gips carton
▶ nu se utilizează pe suporturi din plastic, metal, straturi de vopsea
Indicaţii pentru pregătirea stratului suport
▶ suprafaţa suport se aspiră şi după caz se şlefuieşte sau se buceardează. Se
recomandă verificarea aderenţei la suport a materialului de acoperire.
Amestecare
▶ functie de absorbţia suportului se poate dilua până la 1:2 cu apă
▶ se recomandă agitarea bidonului înainte de aplicare

Măsuri de protecţie
În cazul contactului cu ochii se spală imediat cu apă din abundenţă şi se consultă
medicul de specialitate. Poate cauza sensibilitate în contact cu pielea. A se folosi
mănuşi corespunzătoare şi a nu se lasă la îndemână copiilor.
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