TECHNINĖ KORTELĖ

Potinkinis
gruntas GT
•
•
•
•

gerina sukibimą
palengvina tinko užtrinimą
apsaugo nuo druskų atsiradimo
maža išeiga, paprasta naudoti

PRODUKTAS
Feidal GT potinkinis gruntas tai dispersinis gruntas, pagerinantis sintetinių tinkų sukibimą su
mineraliniais paviršiais. Sumažina ir išlygina paviršiaus įgertį, palengvina tinkų dėjimą ir užtrinimą.
Naudojant specialiai parinktus užpildus, sumažėja druskų atsiradimo rizika ant tinko paviršiaus.
Produktas gali būti plaunamas vandeniu, bekvapis.
PASKIRTIS
Feidal GT potinkinį gruntą rekomenduojama naudoti prieš sintetinius tinkus „Feidal ThermoTop“
fasado šiltinimo sistemoje. Naudojamas ant tinkleliu armuotu klijų sluoksniu ir stipriems, švariems ir
sausiems mineraliniams pagrindams, betoniniams paviršiams, taip pat gipso kartono plokštėms.
Skirta naudoti viduje ir lauke.
SĄNAUDOS
0,2 – 0,3 kg/m2
PAGRINDO PARUOŠIMAS
Pagrindas turi būti tvirtas, lygus ir sausas, jame neturi būti biologinės ir cheminės kilmės dėmių ir
nuosėdų. Užterštą pagrindą reikia nuplauti ir nuriebalinti valymo priemone. Dumbliai ir (arba) grybeliai
iš pagrindo turi būti pašalinti mechaniškai, po to nuplauti vandeniu ir dezinfekuoti fungicidine Feidal
priemone. Sluoksniai, silpnai sukibę su pagrindu (pvz., birantis tinkai ar besilupantis dažai), turi būti
pašalinti. Sugeriantys ir (arba) silpni kreiduojantys paviršiai turi būti padengti giliai įsiskverbiančiu
gruntu. Nenaudokite gaminio ant horizontalių paviršių ar kitų statybinių elementų, kurie ilgą laiką yra
veikiami vandens. Naujus mineralinius pagrindus (betoną, cementą ir cemento-kalkių tinką) galima
gruntuoti tik išdžiovinus ir subrandinus (ne mažiau kaip 7 dienos, rekomenduojama 28 dienos).
Rekomenduojamas užnešimo laikas ant šviežių mineralinių substratų:
•

armuotas sluoksnis Feidal Mix II ir Mix II +, „ThermoTop“ izoliacijos sistemose - ne
mažiau kaip 3 dienos
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•
•
•

cemento ir kalkių tinkai - virš 14 dienų
plonasluoksniai mineraliniai polimeriniai tinkai - per 7 dienas
betonas - virš 28 dienų

APDOROJIMAS
Produktas pristatomas paruoštas naudoti. Negalima skiesti. Gruntą tepkite teptuku, voleliu ar
purkštuvu. Produktas turėtų būti tepamas esant + 5 ° C iki + 25 ° C temperatūrai ir oro drėgmei iki
75%. Nenaudokite produkto kritulių metu. Gruntuotas paviršius turi būti apsaugotas nuo per greito
išdžiūvimo (esant stipriam vėjui ar stipriems saulės spinduliams). Gruntuotas paviršius turi būti
apsaugotas nuo atmosferos kritulių, kol jis visiškai sukietės. Maždaug + 20 ° C temperatūroje ir
maždaug 65% drėgnumo džiovinimo laikas yra maždaug 6 valandos. Didesnė drėgmė ir žemesnė
temperatūra padidina džiovinimo laiką.
Dėmesio! Prieš naudojimą patikrinkite spalvinto grunto atitikimą pasirinktai spalvai ir spalvos
suderinamumą visose pakuotėse.
SAUGOJIMAS
Tinkamumo naudoti laikas yra 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. Saugokite
produktą nuo užšalimo ir perkaitimo. Laikyti sausoje vietoje, ant padėklų, originalioje pakuotėje. Atviros
pakuotės turi būti sandariai uždarytos. Didžiausias saugojimo laikas: 24 mėnesiai uždaroje originalioje
pakuotėje, aukštesnėje kaip + 5 ° C temperatūroje.
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