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Amorsă LF 1
(Tiefengrund LF 1)

> emisii reduse - EC1
> gata preparat
> colorat-albastru
> fără solvenţi

Produs-proprietati
Grund pe baza de rasina sintetica, de culoare albastra, cu o
mare capacitate de penetrare în suport. Control usor al
suprafetelor acoperite, datorita culorii albastre.

Utilizare
La interior si exterior, ca amorsa pe suporturi absorbante,
înainte de aplicarea adezivilor, maselor de nivelare,
hidroizolatiilor alternative - ex. Flüssigfolie 1 KS, Dichtfolie
DF 2K, Profidichtfolie PD 1K.

Date privind produsul
Livrare:
Bidon 1kg, 6 bidoane/cutie, 378 bidoane / palet
Bidon 5 kg, 84 bidoane / palet
Bidon 10 kg, 42 bidoane / palet
Bidon 25 kg, 24 bidoane / palet
Depozitare: cca. 12 luni, în mediu uscat, ferit de înghet, în
ambalaje originale, nedesfacute.

Caracteristici tehnice
Consum: cca. 150 g/m2
Timp de uscare suporturi absorbante: cca. 15 minute
Timp de uscare pe suporturi umede: cca. 12 ore
Temperatura suport: >+5°C
Temperatura de lucru: >+5°C

verificat conform
EC 1

Prelucrare suport
Scule recomandate: Bidinea, trafalet de burete cu pori fini,
trafalet de velur cu fire scurte, teu de cauciuc.

Suportul: Suportul trebuie sa fie neted, uscat, neînghetat,
rezistent, stabil si curat - fara urme de praf, moloz, uleiuri,
grasimi, decofrol, parti friabile.
Se aplica: pe suporturile minerale uzuale în constructii:
beton, sapa de ciment, sapa anhidrit, materiale pe baza de
ipsos, tencuieli pe baza de ciment, BCA.
Nu se aplica: pe material plastic, metal, finisaje vechi.
Pregatire: Suportul se slefuieste, se matura sau se aspira.
Aplicarea: Materialul este gata preparat, nu necesita
diluare. Se rastoarna continutul într-o galeata, de unde se
preia cu peria sau trafaletul si se întinde pe suport, evitând
formarea baltilor. În functie de gradul de absorbtie, se aplica
mai multe mâini. La suprafete mari, se poate rasturna pe
suprafata si întinde mai întâi cu teul de cauciuc, apoi cu
peria/trafaletul. Dupa utilizare, sculele se spala bine cu apa.
Dupa uscare, se poate aplica dupa caz: hidroizolatia, sapa
autonivelanta, adezivul etc.

Indicatii importante
Trebuie respectate normele si normativele in vigoare, in special in ceea ce
priveste suportul! .Nu se lucreaza la temperaturi sub +5°C.Umiditatea
ridicata a aerului si temperatura scazuta intarzie iar temperatura ridicata
accelereaza priza si intarirea. Nu se amesteca cu alte materiale!.

Protectia muncii
Protectia muncii:Informatii specifice privind compozitia produsului, curatirea,
masurile de prim ajutor, se regasesc in Fisa tehnica de securitate.

Aceasta fisa tehnica, se bazeaza pe o mare experienta si consultarea celor mai noi cunostinte din domeniu, nu are valoare juridica si nici o legatura cu
obligatiile contractuale si cele suplimentare privind vanzarile.Calitatea materialelor noastre este garantata numai in conditiile de vanzare si livrare
specificate. Ca urmare, pentru prevenirea sau reducerea riscului de aparitie a defectelor, fisa tehnica contine si informatii privind restrictiile de utilizare
ale produsului. In mod normal, nu pot fi prevazute toate cazurile posibile de utilizare curente si viitoare- peste asteptari, particularitati specifice etc. La
indicatiile asa zisilor specialisti care le stiu dinainte pe toate, se poate renunta.Utilizatorul, chiar daca a primit raspuns la toate intrebarile de clarificare,
are intreaga responsabilitate a efectuarii pe propria raspundere de probe la fata locului ( daca este cazul) si a punerii in opera a produsului numai cu
personal de specialitate. Odata cu aparitia unei noi editii, prezenta fisa tehnica isi pierde valabilitatea.


