
SC TIFEL SRL FISA TEHNICA

GRUND FIXATOR „TIFEL”

pentru zugrăveli

PREZENTARE 

Grundul fixator „TIFEL” este o emulsie acrilică în mediu apos care are rolul de a pregăti
suprafaţa ce urmează a fi zugrăvită cu vopsele „TIFEL”.

Datorită alcalinităţii elementelor de construcţie; a sărurilor dăunătoare, a umidităţii, care ajută la
migrarea acestora la suprafaţă, pregătirea suportului are o influenţă deosebită.

În acest scop se recomandă aplicarea grundului fixator „TIFEL” care înlătură fenomenele
arătate, produsul având o bună putere de pătrundere păstrând o porozitate care să asigure transferul
vaporilor de apă din interior, deci uscarea în profunzime a suportului. De altfel produsul are o mare
inerţie faţă de agenţii chimici şi biologici din atmosferă.

DATE TEHNICE

 
Aspect produs - lichid omogen opalescent
Densitate relativă, la 20ºC - 1,01 ± 0,01
Uscare în profunzime, ore - 24
Conţinut în substanţe 
nevolatile%, minim -13
Conţinut în substanţe 
volatile(apă)%, maxim - 87

PREPARARE APLICARE
Grundul fixator se diluează cu apă în proporţie de 1:2 (o parte grund-fixator la două părţi apă).
Produsul astfel obţinut se aplică prin pulverizare sau pensulare pe suprafaţa de zugrăvit.
În cazul în care aceasta a fost acoperită cu straturi groase de humă sau var, acestea se vor

îndepărta prin răzuire, urmată de spălare cu apă şi săpun, uscată, după care se aplică grundul fixator.
După 24 ore când suprafaţa s-a uscat, se pot aplica vopselele TIFEL.
Consum specific: 1 kg. produs diluat, acoperă cca. 10 m² suprafaţă.
Produsul Grund fixator „TIFEL” nu produc noxe, nu poluează şi nu necesită măsuri speciale

pentru utilizatori.Echipamentul de lucru se spala cu apa

LIVRARE

Grundul fixator „TIFEL” se livrează nediluat în ambalaje din material plastic închise etanş.

DEPOZITARE
Grundul fixator se depozitează în spaţii închise la temperaturi de +5ºC.

ATENŢIE: Sub temperatura de 0ºC produsul îngheaţă şi devine neutilizabil

TERMEN DE VALABILITATE
Termenul de valabilitate este de un an în ambalajul original închis.
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