GRUNTAS
PRODUKTO APRAŠYMAS
RUBIO EASYPRIMER AQUA yra paruoštas naudojimui, aukštos kokybės, vandens pagrindo gruntas naudojamas kaip priedas klijams
ant porėtų ir neporėtų pagrindų. Šis gruntas gali būti naudojamas ant sudėtingų ar ypač lygių paviršių, tokių kaip keraminės plytelės
(pirma reikia pašiaušti jas su deimantiniu šlifuokliu) tam, kad pagerintį sukibimą su Rubio EasyFlow, Rubio EasyFlow-F arba Rubio
EasyBond parketo klijais.

PRODUKTO INFORMACIJA
> Unikalios savybės
1. 0% LOJ.
2. Vandens pagrindu.
3. Minimalus putos formavimasis.
4. Paruoštas naudojimui.
5. Lengva dirbti dėka spalvos.
6. Veikia kaip pagrindo rišiklis ant porėtų, neporėtų arba
ypač lygių paviršių (pvz.: keraminės plytelės).

> Techninė charakteristika
Cheminė pagrindas: akrilatas.
Fizinė būsena: Skysta.
Spalva: Geltona.
Kvapas: Beveik bekvapis.
Tankis: 1.0 kg/L
Atsparumas / Klampumas: 3000 cps ± 200 cps.
Džiūvimo laikas: Svyruoja tarp 2 ir 4 valandų, priklauso nuo pagrindo porėtumo ir klimato sąlygų.
Darbinė temperatūra: tarp 10°C ir 25°C.
Įrankiai: Tepkite teptuku, forminiu teptuku arba voleliu.
pH: 7.5 - 9
Užsidegimo temperatūra: > 100°C

> Pakuotė
5 Litrų bakelis.

> Laikymo sąlygos
Galiojimo laikas yra 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, neatidarytoje pakuotėje, sausoje vietoje. Saugoti nuo šalčio.

> Naudojimas
RUBIO EASYPRIMER AQUA gali būti naudojamas kaip priedas klijams ant porėtų ir neporėtų pagrindų, taip pat ant sudėtingų ar ypač
lygių paviršių, tokių kaip keraminės plytelės (pirma reikia pašiaušti jas su deimantiniu šlifuokliu).

> Išeiga
100-200 g/m² tepant vienu sluoksniu, priklauso nuo pagrindo porėtumo.
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GRUNTAS
NAUDOJIMO INFORMACIJA
> Pagrindo paruošimas
Rubio EasyPrimer Aqua turi būti naudojamas ant gerai paruošto pagrindo. Rekomenduojama pradėti nušluojant ir nusiurbiant
pagrindą švariai. Įtrūkimai turi būti užtaisyti tam, kad produktas nenutekėtų:

1 Žingsnis.Nupoliruoti įtrūkimus. Nupoliruoti įtrūkimus iki 2 cm gylio (per visą
įtrūkimo ilgį); tai reiškia, kad įtrūkimai pasidarys šiek tiek didesni nei buvo. Kas 25 cm
padarykite po pjūvį statmeną įtrūkimui, tokio dydžio kaip sukabinimo kabliai. Gerai
išsiurbti įtrūkimus, kad neliktų jokių nešvarumų, kurie paveiktų sukibimą.

2 Žingsnis.Sudėti sukabinimo kablius. Sudėti sukabinimo kablius įstrižai įtrūkimams. Tai
užtikrins optimalų sukibimą tarp suskilusių pagrindo dalių.

3 Žingsnis.Užpildyti įtrūkimus. Plyšiai ir grioveliai turi būti užpildyti mišiniu
sudarytu iš Rubio EasyPrimer 2C epoxy ir kvarciniu smėliu (santykiu 1:1).

Atsargiai: jeigu mišinys bus perdaug skystas, jis gali greitai susigerti ir
pasislėpti plyšiuose. Jeigu taip atsitiko: reikia viską pakartoti po 30 min.

> Naudojimo instrukcija
Kai pagrindas jau yra paruoštas ir yra šiurkštus Rubio EasyPrimer 2C Epoxy gruntas gali būti tepamas žaliu voleliu. Naudoti baltą
volelį reikia tada, kai pagrindas yra keraminės plytelės. Galima naudoti abu volelius, kai pagrindas yra lygus ir sugeriantis.

Žalias grunto volelis

Baltas grunto volelis

Tinka šiurkštiems ir lygiems

Tinka lygiems įgeriantiems

Įgeriantiems paviršiams

paviršiams arba plytelių grindims

Volelio laikiklis

Laikiklio kotas

> Valymas
Nedelsiant nuplauti įrankius su vandeniu.

SVEIKATOS IR SAUGUMO INSTRUKCIJA
Informacijos ir patarimų apie saugų naudojimą, laikymą, ar chemikalų pašalinimą ieškokite naujausiame saugos duomenų lape,
kuriame rasite fizinę, ekologinę, toksikologinę ir kita saugumo informaciją.
Mūsų produktai turi būti laikomi ir naudojami atsargiai.
Daugiau informacijos rasite ant pakuotės arba saugos duomenų lape.

JŪSŲ TIEKĖJAS:
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