STAINER TG
Grunt głęboko penetrujący





Do wszystkich podłoży
Zmniejsza nasiąkliwość podłoża
Paroprzepuszczalny
Wzmacnia podłoże

Produkt:
Stainer TG jest produkowany na bazie dyspersji akrylowej oraz specjalnie dobranymi wysokiej jakości
wypełniaczami i innymi środkami chemicznymi. Preparat w znacznym stopniu poprawia przyczepność do
podłoża oraz wyrównuje chłonność powierzchni gładkich jak i porowatych (betonu, gazobetonu, płyt
cementowych, gipsowych i płyt g-k, tynków gipsowych, cementowych i cementowo - wapiennych).
Zastosowanie
Stainer TG jest doskonałym gruntem do stosowania na wszelkiego rodzaju powierzchnie chłonne oraz
porowate wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.
Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być suche, stabilne i nośne tzn. odpowiednio mocne i czyszczone z warstw mogących
osłabić przyczepność, zwłaszcza z kurzu, brudu wosku oraz tłuszczów. Stare powłoki malarskie i inne warstwy
o słabej przyczepności do podłoża należy dokładnie usunąć. Drobne uszkodzenia (np. pęknięcia lub ubytki)
należy naprawić i zaszpachlować.
Przygotowanie gruntu
Grunt dostarczany jest w postaci gotowej do użycia. Nie wolno łączyć go z innymi materiałami,
zagęszczać bądź rozcieńczać. Przed otwarciem gruntu należy dokładnie go wymieszać celem uzyskania
jednorodnej konsystencji.
Sposób użycia:
Grunt nanosić pędzlem lub wałkiem. Podłoża bardzo chłonne (jak płyta G-K) muszą być gruntowane 2
razy. Przy pierwszym gruntowaniu można go rozcieńczyć, następne warstwy należy nakładać gruntem nie
rozcieńczonym metodą „mokre na mokre”. Nakładanie poszczególnych warstw powinno być wykonane w
odstępach około 2-3 godzinnych. Prace powinny być prowadzone w temperaturze od +5°C do +25°C.
Zużycie:
0,05 ÷ 0,15 l na 1 m2 w zależności od równości i chłonności podłoża.
Czyszczenie narzędzi
Wodą, natychmiast po użyciu.
Środki ostrożności
P102 – Chronić przed dziećmi, P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać
pojemnik lub etykietę, P262 - Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież, P280 - Stosować rękawice
ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy, P273 - Nie wypuszczać do środowiska (Unikać
uwalniania do środowiska), P103 - Przed użyciem przeczytać etykietę, P501 - Zawartość/pojemnik usuwać
zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243, Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1674.)
Opakowania
kanister 5l - paleta 114 szt
Składowanie
Grunt Stainer TG należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach w
suchych warunkach w temperaturze powyżej +5°C. Chronić przed przegrzaniem. Chronić przed bezpośrednim
działaniem promieni słonecznych.
Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Dalsze informacje
Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze
badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku
zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Z podanych informacji nie wynikają
jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.
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