
68

Asigurarea calităţii: Autosupraveghere prin laboratorul propriu şi verificare la un laborator autorizat. Conform reglementărilor europene în vigoare.
Încadrare în clasa produselor chimice: Xi iritant. R 36-irită ochii; R 38-irită pielea; R 43-posibilă sensibilizare la contactul cu pielea; S 2- a nu se lăsa la îndemâna copiilor; S 24-a se evita contactul cu pielea; S 25-a se evită contactul cu ochii; 
S 26-în cazul contactului cu ochii, se va clăti imediat cu multă apă şi se va consulta medicul; S 37-se vor folosi mănuşi de protecţie adecvate.
Evacuarea resturilor de material din şantier stabilită prin norma Ö-Norm S2100: 31409. Se va respecta legislaţia locală. Evacuat din şantier ca şi moloz, în stare întărită, nu prezintă niciun fel de pericole pentru mediul înconjurător.
Garanţii: Garanţia producătorului se referă numai la calitatea materialului. Producătorul îşi rezervă dreptul de a face modificări tehnice. Indicaţiile privitoare la consumuri, cantităţi şi punere în operă sunt bazate pe experienţa producătorului. 
În condiţii de aplicare care se abat de la prevederile fişei tehnice, aceste indicaţii nu pot fi preluate ca atare. Indicaţiile conţinute în fişă nu exonerează cumpărătorul/vânzătorul de verificarea pe proprie răspundere, a conformităţii domeniului 
de aplicare din şantier cu cel prevăzut în fişa tehnică.
Drepturi intelectuale: Toate drepturile asupra fişei tehnice aparţin producătorului. Modificări, reeditări şi multiplicări, precum şi extrase, necesită aprobarea scrisă a acestuia.
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EstrichGrund Amorsă pentru şApe în conlucrAre cu suportul

DomenIu De AplIcAre

preGătIreA suportuluI

punereA în operă

recomAnDărI GenerAle

DAte teHnIce

Estrichgrund este aplicat pe suporturi absorbante (ex. beton, şapă de ciment sau pe bază de ipsos) înainte de turnarea şapelor în conlucrare cu suportul; inclusiv la sistemele de încălzire în 
pardoseală. La interior şi exterior.

Nr. articol: K00854415-15 kg; K00854405-5kg; K00854401-1kg

tipul produsului 
Amorsă pe bază de răşini sintetice în dispersie, rezistentă în mediu alcalin.

Atenţie: obligatoriu pentru şapele de egalizare; 
verificaţi tipul şi absorbţia suportului; consultaţi spe-
cialistul!

Suportul trebuie să fie uscat (se va respecta timpul de întărire al mortarului stratului suport), fără praf, părţi desprinse, eflorescenţe sau exfolieri, să aibă capacitatea portantă necesară, să nu 
fie îngheţat.

Conţinutul găleţii trebuie omogenizat prin amestecare înainte de aplicare, timp de 1-3 min. Se aplică pe suport cu bidineaua sau cu rola. Se recomandă aplicarea în 1 sau 2 straturi, în funcţie 
de gradul de absorbţie al suportului.

Diluarea trebuie realizată numai cu apă curată. Este interzisă amestecarea grundului cu alte materiale. Temperatura grundului, aerului şi suportului în timpul prelucrării şi procesului de 
uscare trebuie să fie mai mare de + 5 0C. Temperatura de lucru recomandată este între +5 0C şi +25 0C. Se vor respecta normele specifice şi fişele tehnice ale materialelor cu care grundul 
interacţionează.

consum:  diluat cu apă 1/1: ca. 0,10 kg/m2

  nediluat: ca.  0,18 kg/m2

mod de livrare: găleţi de 5 kg şi 15 kg. 
timp de uscare: 24 ore

Depozitare:   Poate fi depozitat timp de 12 luni, în spaţiu răcoros, ferit de
  bătaia directă a soarelui, protejat de îngheţ, în ambalaj original
utilaje şi scule: bidinea sau rolă


