
APLICARE CULORI

ACOPERIRE DILUARE TIMP DE USCARE

Uscat la atingere
30-60 min

Reaplicare
6-8 h

Pentru aplicarea 
stratului fi nal
24h (vopsele pe bază 
de apă)
48h (solvent-based 
paints)

CARACTERISTICI TEHNICE

AMBALAJ

CARACTERISTICI PRODUS

GRIP 360 PRIMER
Grund pe bază de apă cu aderență pe suprafețe multiple

Grund mat, sub formă de suspensie în 
apă, cu aderență pe suprafețe multiple, pe 
bază de rășini acrilice modifi cate. Adecvat 
pentru utilizare la interior și exterior. 
Asigură aderență și fi xare excelente pe 
suprafețe neabsorbante difi cile, precum: 
fi er galvanizat, aluminiu, cupru, melamină, 
ceramică, fi bră de sticlă, plăci de faianță, 
polistiren, precum și aderență și fi xare 
crescute pe suprafețe absorbante, precum: 
tencuială, MDF, placaj, sticlă, PVC.

Avantaje:

• Aderență și fi xare excelente pe suprafețe neabsorbante și absorbante difi cile
• Izolează și acoperă suprafețele pătate
• Poate fi  colorat, îmbunătățind astfel acoperirea de către stratul fi nal 
• Pentru utilizare la interior și exterior

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Datorită compoziției sale speciale, acesta 
acoperă și umple efi cient suprafața, 
oferind o aderență excelentă chiar și pe 
suprafețele vopsite anterior, izolând petele 
vechi. Contribuie la cea mai bună calitate 
a aerului în interior și la un mediu mai 
sănătos, datorită emisiilor foarte scăzute de 
compuși organici volatili. Este certifi cată cu 
Indoor Air Comfort GOLD, cel mai riguros 
sistem de evaluare a emisiilor din interior 
din lume.

ROOF INSULATION - PRIMER

Pentru utilizare la interior și exterior

• Pe suprafețe neabsorbante precum: fi er 
   galvanizat, aluminiu, cupru, melamină, 
   ceramică, fi bră de sticlă, plăci de faianță, 
   polistiren.
• Suprafețe absorbante precum: suprafețe 
  cu vopsea veche, tencuială, MDF, placaj, 
   sticlă, PVC

Viscozitate
95 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Densitate
1,38 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
pentru alb

Alb,
Bază  750 mL 2,5 L

Apă
• 5-10 % pentru aplicare cu    
   pensula
• 10-15% pentru aplicare  
   prin pulverizare

Alb și într-un 
număr nelimitat 
de nuanțe prin 
sistemul de 
colorare Vitex

Două straturi
6-8 m2/L

Un strat
12-15 m2/L

4500+

Indoor Air
Quality

Sistem de 
evaluare a 
clădirilor 
ecologice
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COV (Compuși organici volatili) PRECAUȚII

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus se bazează pe experiența noastră îndelungată și pe testele 
de laborator și au ca scop doar descrierea produsului și determinarea utilizării sale. Totuși, utilizatorul fi nal trebuie 
să verifi ce potrivirea produsului pentru utilizarea intenționată. Compania noastră garantează calitatea produsului în 
sine și, în orice caz, nu își asumă răspunderea pentru nicio daună cauzată în cazul în care produsul nu este utilizat 
corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare a acestuia. Compania își rezervă dreptul de a revizui 
această fi șă cu date tehnice, fără notifi care prealabilă.

“Grunduri” Limită conținut COV 30 g/L. 
Conținut maxim COV <15 g/L COV (produs 
gata pentru utilizare).

Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. 
Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în 
utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. 
Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

5°C-38°C
Păstrați recipientele închise loc 
răcoros și uscat.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

• Aplicare la 5-35°C și <80% RH. Pentru 
utilizare la exterior, nu aplicați dacă 
există riscul de precipitații/îngheț în 
următoarele 48 ore.
• Pentru aplicarea de acoperiri fi nale mai 
închise la culoare, aplicați mai întâi un 
strat de GRIP 360 Primer White ca atare 
sau ușor colorat în nuanța acoperirii 
fi nale, prin sistemul de colorare Vitex.

• Instrumentele trebuie curățate imediat 
după utilizare cu apă și, dacă este 
nevoie, cu apă și săpun sau detergent.
• Reduceți la minimum deșeurile prin 
estimarea cantității de vopsea de care 
veți avea nevoie.
• Nu diluați toată vopseaua din cutie, 
ci doar cantitatea de care aveți nevoie 
pentru aplicarea într-o zi.

• Acoperiți vopseaua nefolosită în scopul 
folosirii ulterioare. După aplicarea 
vopselei, etanșați recipientul și 
depozitați-l pentru utilizare viitoare.
• Nu eliminați deșeurile lichide în pânza 
freatică. Vopseaua nefolosită necesită o 
manipulare specială pentru eliminarea în 
siguranță.

Suprafețele trebuie să fi e netede, curate și uscate, degresate, fără praf și fără urme de vopsea 
decojită sau exfoliată.

Pentru a repara orice fi suri sau orifi cii, utilizați chitul acrilic Acrylic Putty. Se recomandă 
șlefuirea umedă pentru pregătirea suprafeței.

PREGĂTIRE

ETAPELE APLICĂRII

1 2

Diluați în proporție de 5-10% 
cu apă (aplicare cu trafaletul/
pensula) sau de 10-15% (pistol 
pulverizator) și amestecați bine 
înainte de utilizare.

Aplicați unul sau două straturi 
cu pensula, trafaletul sau cu un 
pistol de vopsit.

APLICAREA STRATULUI FINAL

Atunci când pelicula s-a uscat bine, suprafața este șlefuită folosind un șmirghel adecvat. Ștergeți suprafața pentru 
a îndepărta particulele de praf și aplicați orice vopsea pe bază de apă sau pe bază de solvent de la Vitex după 24, 
respectiv, 48 ore. Nu aplicați vopsele pe bază de solvent nitrocelulozic sau bicomponente.

SFATURI


