FONDO SABBIA (PG 140)

FONDO SABBIA
grunt krzemowy
(PG 140)

OPIS WYROBU
FONDO SABBIA to wysokiej klasy preparat gruntujący,
produkowany na bazie wyselekcjonowanych polimerów,
zawierający w swym składzie mączki kwarcowe. Zawartość kruszywa w wyrobie poprawia przyczepność
oraz zmniejsza poślizg podczas nakładania powłok wykończeniowych – głównie podczas aplikacji mas szpachlowych o wysokiej lepkości, takich jak: betony architektoniczne, trawertyny czy farby strukturalne. Preparat
głęboko penetruje podłoże powodując jego wzmocnienie jednocześnie pozwalając na swobodne oddychanie
ścian. Stosowanie preparatu gruntującego przed nakładaniem szlachetnych tynków dekoracyjnych ogranicza:
możliwość przenoszenia zanieczyszczeń z warstw
podkładowych do tynku,
możliwość powstawania plam na powierzchni,
tworzących się w wyniku niewłaściwego przygotowania podłoża lub jego właściwości.
FONDO SABBIA jest produktem bezwonnym, przyjaznym dla człowieka i środowiska.

przyczepność gruntu do podłoża. Stare, słabo związane
z podłożem powłoki malarskie należy usunąć. Podłoża
mineralne należy przemyć wodą, natomiast stare powłoki na bazie tworzyw sztucznych, o dobrej przyczepności
do podłoża, należy przeszlifować papierem ściernym.
Wykwity pochodzenia biologicznego (np. pleśń)
oraz chemicznego (solne lub korozyjne) należy usunąć
za pomocą środków przeznaczonych do ich likwidacji.
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU
Przed nakładaniem preparat gruntujący FONDO SABBIA
należy dokładnie wymieszać. Jeśli zachodzi potrzeba,
preparat można rozcieńczyć, dodając do 25 % wody.
SPOSÓB APLIKACJI
Gruntowanie podłoża można rozpocząć po całkowitym
wyschnięciu i związaniu materiałów użytych do wyrównania podłoża. Preparat gruntujący FONDO SABBIA należy rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni
za pomocą wałka, szczotki lub pędzla.
DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE
Preparat gruntujący FONDO SABBIA przeznaczony jest
do przygotowania podłoży przed nakładaniem powłok
dekoracyjnych w postaci tynków rustykalnych,
mas lub tynków imitujących beton, trawertyn itp.
Jest preparatem gruntującym przeznaczonym na stare
i nowe podłoża. Można go stosować na podłożach mineralnych, takich jak: beton, tynki gipsowe, tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne, płyty gipsowokartonowe, jak również na starych powłokach malarskich
dobrze związanych z podłożem oraz płytach drewnopodobnych zabezpieczonych przed działaniem wilgoci.
FONDO SABBIA przeznaczony jest do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże przeznaczone do gruntowania powinno być wysezonowane, suche, czyste, wolne od kurzu, tłuszczu,
pyłu i innych zanieczyszczeń, które mogłyby obniżać

temperatura podłoża i otoczenia podczas stosowania wyrobu: od + 5°C do + 30°C,
czas schnięcia: 2-6 h,
wydajność: 10-15 m2/kg – w zależności od rodzaju
podłoża i stopnia rozcieńczenia preparatu,
narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio
po zakończeniu pracy.
MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT
Produkt należy przechowywać i przewozić w temperaturze od +5°C do +30°C w warunkach suchych. Chronić
przed wysokimi temperaturami (powyżej 30°C)
oraz przed zamrożeniem. W temperaturze poniżej 0°C
produkt zamarza i traci nieodwracalnie swoje właściwości. Okres przechowywania (liczony od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu) w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy.
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J. P. COVER Sp. z o.o. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma
jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent
nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione
powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia nabywcy od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności
naszych produktów do przewidzianego zastosowania.

OPAKOWANIE
Wiaderko plastikowe – 1 i 6 kg.
BHP
Wyrób niepalny. Podczas prac stosować podstawowe
przepisy BHP. Należy chronić skórę i oczy. W razie podrażnienia przemyć starannie wodą i natychmiast zasięgnąć porady lekarza. Chronić przed dziećmi!
Szczegółowe informacje zawarte są w Karcie Charakterystyki.

J. P. COVER Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody
powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez
nabywców i użytkowników.
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.
J. P. COVER Sp. z o.o. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.
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