
 

Holzgrund Weiss 
Grund lemn alb interior/exterior 

 
PREZENTARE 

 Holzgrund - grund lemn alb,  este un produs  pe bază de răşini acrilice speciale cu proprietati de izolare a 

suportului lemnos, in vederea pregatirii acestuia pentru finisaje opace, avand putere mare de acoperire si de umplere 

a porilor, timp foarte scurt de uscare si slefuibilitate foarte buna. 

 Se recomanda utilizarea ca prim strat la finisajele cu emailuri "Tifel", atat la interior cat si la exterior. 

Formula sa speciala evita coloratiile in timp provocate de tanin sau migrarea rasinii din zonele cu noduri. 

 

DATE TEHNICE               
Aspect produs               omogen vascos 

Culoare:                                        alb  

Timp de scurgere, 

(CF nr. 8, 20°C)                              15-20 sec    

Conţinut în substanţe 

 nevolatile, % minim              47%±1%      

Continut in substante volatile                  49% 

 ( apa) maxim 

COVprodus:                                maxim 3% 

Densitate:                                1,3±0,02g/cmł (20°C) 

Timp de uscare la 20ºC pentru  

- şlefuire , minute                   60     

     
 

PREGĂTIREA SUPORTULUI 

Pregătirea suprafeţei lemnului se face prin şlefuire cu minim două granulaţii(80,120) şi desprăfuire.  

APLICARE 

Aplicarea se  face prin pulverizare sau pensulare. Reglarea vascozitatii se face prin diluare cu apa , max 5% 

Inainte de aplicare se recomanda amestecarea materialului. Ambalajele se pastreaza inchise ermetic pentru a evita 

formarea filmului uscat pe peretii galetilor. Se recomanda golirea ambalajelor in altele mai mici a produsului 

neutilizat. 

   Condiţii de aplicare: 

   Temperatura mediului           - 20-25ºC 

   Umiditatea mediului                   - max. 75% 

   Umiditate suport           - max. 12% 

   Consumuri specifice                   - 150-170 g/m²/strat 

 

La esente cu continut mare de tannin, daca apar coloratii la primul strat, se recomanda aplicarea suplimentara a unui 

strat de grund cu slefuire si desprafuire intre ele. 

     

Ustensilele de lucru si instalatiile de pulverizare  se spala cu apa, imediat dupa utilizare. 

 

LIVRARE 

Holzgrund se livrează în ambalaje din material plastic de 20 kg sau alte ambalaje stabilite de comun acord între 

furnizor şi beneficiar.  

DEPOZITARE, TRANSPORT  

Depozitarea se face în spaţii închise, la temperaturi cuprinse între 5 şi 25 ºC. 

Transportul se face cu mijloace de transport acoperite, la temperatura de peste 0ºC si max 35 ºC 

 

ATENŢIE: Sub temperatura de 0ºC, produsul îngheaţă şi devine neaplicabil. 

TERMEN DE VALABILITATE 

12 luni în ambalaj original închis, în condiţiile de depozitare prevăzute mai sus. 

          EDITIE  2015 
 

 


