Műszaki adatlap

ISOMAT SUPERGRUND
Adhéziós alapozó sima vagy nem nedvszívó felületek
érdesítésére
Leírás
Az ISOMAT SUPERGRUND egy adhéziós
alapozó, mely műgyantát és kvarchomokot
tartalmaz. Sima és nem nedvszívó felületeken
alkalmazható.
 Vízbázisú, éppen ezért alkalmas beltéri
használatra is, mivel szinte teljesen szagtalan.
 Használatra kész.
 Gyorsan szárad.
 Teljes lefedést biztosít.
 Alkalmas olyan felületekre is, ahol padlófűtés
van.

Alkalmazási terület
Az ISOMAT SUPERGRUND egy felhasználásra
kész alapozó, mely a felület érdesebbé tételével
fokozza a felhasználni kívánt csemperagasztó
tapadását.
Alapozóként is szolgál a DUROCRET-DECO,
DUROCRET-DECO FLEX, DUROCRET-DECO
FINISH dekorációs mikrocementhez és az ACRYLDECO FINISH dekorációs bevonathoz.
Számos sima és nem nedvszívó felületen
alkalmazható, mint pl. régi csempe, márvány,
természetes kő, cement alapú ipari padló, fa, fém
vagy PVC burkolat, linóleum illetve anhidrit és
magnezit aljzatbeton.

Műszaki adatok
Anyaga:

folyadék

Szín:

piros

Sűrűség:

1.39 kg/liter

Kötési idő:

1 óra +20ºC-on

Felhasználási javaslat
1. Felület előkészítése
A kezelendő felületnek száraznak kell lennie és
mentesnek minden portól, olajtól és más
szennyeződéstől.

2. Felhordás
Használat előtt a vödör tartalmát alaposan össze
kell keverni, hogy homogén vegyületet kapjunk.
Nem nedvszívó felület esetén az ISOMAT
SUPERGRUND terméket a vödörből közvetlenül a
felületre kell önteni és hengerrel vagy ecsettel egy
vékony rétegben felvinni.
Ha az első réteg anyaggal a felület nem lett
teljesen befedve, akkor egy második réteg is
szükséges, de csak miután az első réteg
megszáradt.
A ragasztóanyagot az alapozó után 1 órával lehet
használni 20ºC hőmérsékleten.
Nedvszívó
felület
esetén
az
ISOMAT
SUPERGRUND-ot
maximum
1:1
arányban
higítsuk tiszta vízzel, függően a felület nedvszívó
képességétől.
Az
ISOMAT
SUPERGRUND-ot
ezután
festőhengerrel vagy ecsettel vigyük fel a felületre.
A ragasztóanyagot az alapozó száradása után
vigyük fel.
A DUROCRET-DECO, DUROCRET-DECO FLEX,
DUROCRET-DECO FINISH vagy az ACRYLDECO FINISH termékeket 24 óra után lehet
felvinni feltéve, ha az alapozó teljesen megszáradt.

Adagolás
2

100-200 g/m ,
képességétől.

függően

a

felület

nedvszívó

Csomagolás
1 kg, 5 kg és 20 kg vödörben kapható.

Tárolás
Eredeti, bontatlan csomagolásban +5ºC és +35ºC
között tárolva a gyártástól számított 12 hónapig
felhasználható. Közvetlen napfénytől és a fagytól
óvja.

Megjegyzések



Felhasználáskor a hőmérsékletnek +5ºC és
+30ºC között kell lennie.
Az alapozónak teljesen meg kell száradnia,
mielőtt a következő réteget felviszi.

VOC
A 2004/42/CE (II melléklet, A táblázat) irányelv
alapján a maximum megengedett VOC tartalom a
WB típus, h alkategóriában 30 g/liter (2010) a
használatra kész termékek esetén.
A használatra kész ISOMAT SUPERGRUND
legfeljebb 30 g/liter VOC-t tartalmaz.
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Az ebben az adatlapban szereplő műszaki információk és utasítások a vállalatunk Kutatás és Fejlesztés Osztályának tapasztalatain alapulnak,
mely a termékek hosszú távú gyakorlati felhasználására alapoz. Az ajánlásokra és javaslatokra, mely a termékek használatára vonatkoznak,
nem vállalunk garanciát, mivel a helyszíni felhasználás körülményeire nincs hatással vállalatunk. Ezért a felhasználó felelős azért, hogy
megerősítést nyerjen arról, hogy a termék valóban alkalmazható a felmerült műszaki problémára. A műszaki adatlap jelenlegi kiadása
automatikusan érvénytelenít minden előző kiadást, mely ugyanezen termékre vonatkozott. | 02.11.2021

