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Техническа карта 

 

 weber.pas Акрил 
Готов за полагане универсален грунд 

 

 Дълбочинно импрегнира 

 Заздравява и изравнява попиващата способност 

на основата 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

Грунд за обработка на основата преди полагане на тънкослойни мазилки.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Грунд за подготовка на варо-циментни основи, преди нанасянето на фасадни 

тънкослойни мазилки. Дълбочинно импрегнира, заздравява и изравнява попиващата 

способност на основата. 

ЕС-гранична стойност за Летливи Органични Съединения - съдържанието на този 

продукт: (Kat.A/h): 50 g/l(2007)  30 g/l(2010). Този продукт съдържа: < 1 g/l ЛОС.  

 

НАНАСЯНЕ 

 

От основата трябва да се отстранят всички не свързани, лестно отделящи се части 

или остатъци от стари бои. Грижливо почистената повърхност трябва да се изкърпи и 

заравни, за да съответства по структура и твърдост на останалата стара мазилка.  

Преди нанасяне грундът може да се разреди до 10% с вода. При разреждане на грунда,  

разбъркайте до получаване на еднороден разтвор.  

Грундът се нанася обилно с бояджийски валяк или четка.  

Тънкослойните мазилки се нанасят след пълното изсъхване на грунда, за което са 

необходими поне 48 часа. 

Да се избягва полагането при директно въздействие на дъжд и слънчеви лъчи.  
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ОПАКОВКА: 

Пластмасови кофи   25kg 

Палет   600 kg.  24 бр. Кофи 

 

ЦВЕТОВЕ 

Бял. 

 

СЪХРАНЕНИЕ 

12 месеца  считано от датата на производство, в затворена оригинална опаковка в 

закрити и сухи складови помещения. 

 

РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ 

Около 0.20 кг/м
2
 

ПРЕПОРЪКИ 

Да се полага при температура на въздуха между +5ºС и +25ºС . 

По време на работа мазилката да се предпазва от силно слънчево греене и дъжд.  

Попаднали върху кожата или дрехите пръски грунд да се измият обилно с вода.  

Да не се използва повторно замърсен материал.  
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