Karta Techniczna
Produkt:

Grunt DECOR Uno

Opis:
Grunt DECOR Uno to specjalistyczny, szybkoschnący preparat gruntujący do powierzchni na
zewnątrz i wewnątrz budynków. Produkt przeznaczony jest do wzmocnienia podłoża przed
aplikacją mikrocementu.

Podstawowe Zastosowanie:
❖
❖
❖
❖

Podłoża nasiąkliwe i nienasiąkliwe
Powierzchnie pionowe i poziome
Podłoża krytyczne
Płyty OSB oraz płytki ceramiczne

Właściwości:
❖ wysoka przyczepność
❖ szybkoschnący
❖ może być rozcieńczany z wodą w
stosunku 1:2
❖ do aplikacji poziomych i pionowych

Dane Techniczne:
Gęstość

1000 kg/m3

Czas schnięcia

1-2h

Ph

7.5 – 8.0

Rozpuszczalność

Mieszalny

Odporność na ogień

A1

Środki Ostrożności:
Produkt we właściwych warunkach przechowywania nie jest toksyczny, niebezpieczny czy
zapalny. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych i skóry. Unikać wdychania pyłu,
dymu, mgły lub oparów rozpylonej cieczy i mieszanki. Należy chronić oczy i skórę i stosować
ogólne przepisy i środki BHP oraz środki ochrony osobistej stosowane przy pracy ze środkami
chemicznymi. Przy pracy z produktem należy używać rękawic i okularów ochronnych.
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Przechowywanie:
Grunt DECOR Uno należy przechowywać w suchym i niedostępnym dla dzieci miejscu w
temperaturze od +5 do +25 C. Przechowywany pojemnik powinien być szczelnie zamknięty.
Najlepiej zużyć do 12 miesięcy od daty produkcji. Opakowania po produktach DECOR
PROFESSIONAL powinny być utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

Dane Produktu:
Wygląd

Granatowy płyn

Opakowanie

Plastikowa butelka (1, 2, 5 lub 10l)

Sposób Użycia:
Przygotowanie powierzchni
Przed rozpoczęciem prac powierzchnia powinna być dokładnie oczyszczona, sucha, nośna i
wolna od substancji obniżających przyczepność.
Instrukcja mieszania i przygotowania produktu
Wstrząsnąć przed aplikacją. Grunt DECOR Uno należy zmieszać z wodą w proporcji 1:2. W
przypadku podłoży nienasiąkliwych należy stosować DECOR Uno bez rozcieńczenia.
Aplikacja produktu:
Aplikować w temperaturze +8 do +25 C. Aplikację wykonywać w suchych warunkach za pomocą
wałka, pędzla lub natryskowo. Przed następnym etapem systemu DECOR sugeruje się
odczekanie 1-2 godzin.
Uwagi do stosowania
Wydajność z opakowania 1l to około 30m2 jednej warstwy.
Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki
pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma
wpływu.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy myć wodą bezpośrednio po zakończeniu prac.
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