Środek gruntujący
®

FAST

DECOR GRUNT

Farba gruntująca do wnętrz

ZASTOSOWANIE
FAST DECOR GRUNT jest to farba gruntująca wewnętrzna służy do gruntowania ścian i podłoży pod różnorodne dekoracje. Wyrównuje
nierównomierną chłonność takich podłoży jak beton, tynk gipsowy, cementowy i cementowo-wapienny. Dzięki specjalnej recepturze
znacząco poprawia przyczepność powierzchni jak również kryje i wyrównuje barwę podłoży wykonanych z różnych materiałów.

WŁAŚCIWOŚCI
Wodorozcieńczalny, grunt penetrujący, kryjący i wyrównujący barwę, znacząco poprawia przyczepność.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże przeznaczone do gruntowania powinno być suche, oczyszczone z brudu i substancji tłustych.

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA
Nanosić na podłoże jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako cienką, równomierną warstwę. Tynki i podłoża zawierające cement i wapno
wymagają 4 - tygodniowego okresu sezonowania. Jego pominięcie grozi uszkodzeniem powłoki dekoracyjnej.
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FAST DECOR GRUNT

Farba gruntująca do wnętrz
DANE TECHNICZNE

ZUŻYCIE

Jednostka bazowa

litr

Baza

gruntująca emulsja akrylowa

Gęstość objętościowa

około 1,5 kg/dm3

Czas schnięcia pierwszej
warstwy

około do 3 godzin, ponowne
malowanie po 12 godzinach godz

Temperatura podłoża i
otoczenia

od +5 st. C
do +25 st. C

Limit dopuszczalnej wartości II A/a FW 30 g/l VOC.Zawartość w
maksymalnej zawartości LZO produkcie gotowym do użycia
dla produktu
wynosi maksymalnie 30 g/l VOC

W zależności od rodzaju podłoża zużycie FAST DECOR GRUNT
wynosi od 0.15 do 0.2 litr / m².

OPAKOWANIA
wiaderko

1l

wiaderko

3l

NORMY
Wyprodukowano zgodnie z normą: PN-EN 13300:2002. Posiada aktualny atest higieniczny.

PRZECHOWYWANIE
Masę dekoracyjną FAST DECOR GRUNT należy przechowywać w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu w temp. od +5°C do +25°
C . Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

UWAGA
Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze
sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na
sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany. Wszystkie dane techniczne zostały pomierzone w normalnych warunkach tj. temp.
+20°C i wilgotność powietrza 60%. W przypadku innych warunków niż powyższe czas schnięcia może ulec zmianie tzn. wydłużyć się lub
skrócić.
Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

OSTRZEŻENIE
Podczas pracy należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć
je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zabrudzoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody. Chronić przed dziećmi.
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