МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПОВЕРХОНЬ

IQ Grunt
Ґрунтовка глибокопроникаюча для зміцнення
і просочення основ під оздоблювальні,
гідроізоляційні, теплоізоляційні та інші покриття
· зміцнює основу
· збільшує адгезію покриттів до основи
· зменшує водопоглинання

· готова до застосування
· не містить органічних
розчинників

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
Ґрунтовка Vamiut IQ Grunt призначена для зміцнення і просочення пористих, неміцних і сильно вбираючих основ (легкий бетон,
штукатурка, гіпсові та цегляні поверхні), збільшення адгезії до основи матеріалів Vamiut.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ-Н Б А.3.1 -23: 2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути сухою і міцною без
видимих руйнувань. Перед застосуванням ґрунтовки основа очищається від пилу, напливів, масляних плям та інших речовин, що
зменшують адгезію до основи. Всі нерівності і неміцні ділянки основи слід видалити, а потім вирівняти матеріалами в залежності
від стану і призначення конструкції за 24 години до початку робіт. Основи з елементами біологічної корозії обробити спеціальним
складом або видалити їх механічним шляхом.
ВИКОНАННЯ РОБІТ
Ґрунтівку Vamiut IQ Grunt необхідно наносити пензлем, валиком або щіткою. Залежно від стану поверхні ґрунтовка може
наноситися в один або два шари. Інструменти слід відразу ж після застосування промити водою.
ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °C до +35 °C і відносній вологості повітря до 80%. Всі викладені в даному
описі вказівки і рекомендації можуть бути ефективні при температурі +20 °С і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час
висихання ґрунтовки може змінитися.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Крім вищевикладеної інформації про застосування ґрунтовки, при роботі з нею слід керуватися діючими нормативними
документами. Застосування ґрунтовки не викликає труднощів за умови дотримання правил, викладених в даному технічному описі.
У разі застосування ґрунтовки в інших умовах необхідно самостійно провести випробування або звернутися за порадою до
виробника.
ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці, в приміщеннях з постійною температурою від +5 до +30 °C — 12 місяців від дати виготовлення,
зазначеної на упаковці.
УПАКОВКА
Ґрунтовка Vamiut IQ Grunt фасується в пластмасові каністри по 10 л.
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: дисперсія на основі синтетичних смол
Колір: прозорий
Температура основи: від +5°C до +35°С
Час висихання: від 4 до 6 годин
Густина: 1,01 ±0,01 г/мл
Витрата ґрунтовки: від 0,1 до 0,2 л/м2
*Наведені технічні характеристики — довідкові і не можуть служити підставою для претензій. Продукція торгової марки Vamiut
постійно вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

