Dane techniczne

10 KG

Stosować w temp.: +5°C do +25°C
Zużycie ok.: 0,15-0,22 kg / m2
Ilość warstw: jedna w szczególnych przypadkach dwie warstwy
(mocno chłonne podłoża)
Czas schnięcia: ok. 30 do 180 minut w temp. 18°C
Nakładanie kolejnej warstwy: po 24 godz. od nałożenia gruntu

SPOSÓB UŻYCIA

Canadia UltraGrunt pod farbę wewnętrzną jest uniwersalnym, ekologicznym preparatem do gruntowania oraz wzmacniania podłoży przed aplikacją
ostatecznej warstwy farby wykończeniowej. Ze względu na swoje właściwości może być stosowany do gruntowania powierzchni wewnątrz budynków:
mieszkalnych, użytkowych, przemysłowych, użyteczności publicznej itp.
Zastosowanie UltraGruntu znacznie obniża koszty prac wykończeniowych,
dzięki doskonałym właściwościom kryjącym oraz penetrującym malowanych powierzchni.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I UŻYCIE PREPARATU
Preparat gotowy do użycia. Roztwór gruntujący krótko rozmieszać, a następnie nakładać na powierzchnię za
pomocą pędzla malarskiego, wałka lub natrysku. Podłoże musi być suche, związane i oczyszczone z kurzu,
brudu, resztek farb, porostów typu: mchy, glony, pleśnie i innych zanieczyszczeń. Rozcieńczanie dopuszczone
max. do 1-2% . Rozcieńczalnik – woda wodociągowa.

POSTAĆ PRAPARATU
UltraGrunt jest gotową kompozycją odpowiednio dobranych wodnych dyspersji akrylowych, polimerowych dodatków modyfikujących, wypełniaczy, stabilizatorów oraz pigmentów. Występuje w kolorze białym jak również
barwionym wg zamówienia (karta kolorów Canadia).

TRWAŁOŚĆ
Trwałość 12 miesięcy od daty produkcji.

OPAKOWANIE
Pojemnik z tworzyw sztucznych 10 kg.
SKŁADOWANIE
Należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchych pomieszczeniach w temperaturach
+50C do +250C.
WŁAŚCIWOŚCI
✓bardzo dobra przyczepność ✓wysoka siła krycia ✓skutecznie zmniejsza chłonność podłoża ✓głęboko
penetrujący ✓barwiony pod kolor farby, znacznie ogranicza jej zużycie oraz zapobiega możliwości przebijania
podłoża

ZALECENIA
Czas schnięcia naniesionej na podłoże jednej warstwy gruntu (w temp. +20°C i przy wilgotności względnej
powietrza 55%) wynosi ok. 3-4 godz. Zalecana aplikacja farby, na zagruntowaną powierzchnię ściany po ok. 8-12
godzinach. UWAGA: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania gruntu.
Grunt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać
pojemnik lub etykietę. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub odzież.
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