
 

 

KLARGRUND TIXOTROP 

 

 
PREZENTARE 

KLARGRUND TIXOTROP „Tifel” este un produs incolor realizat pe bază de răşini acrilice cu aditivi specifici 
pentru aderenţă, şlefuibilitate, întindere, conceput special pentru aplicarea prin pulverizare pe verticala si elemente 
profilate. 
 Produsul este destinat grunduirii lemnului ( mobila, parchet si alte elemente din lemn)  inainte de lacuirea cu lac 
de mobila sau parchet marca „Tifel”. Grundul asigura umplerea porilor, avand o foarte buna slefuibilitate si 
conferind un aspect de claritate peliculei finale. Inainte de utilizare produsul se amesteca pentru omogenizare in 
ambalajul original. 
 

DATE TEHNICE 
Aspect produs  : lichid omogen opalescent 
Vâscozitate: : 18-20 sec. (CF nr.8, 23ºC) SR EN ISO 2431-1997 
Conţinut în substanţe 
nevolatile%, minim 

 33% ± 1% 

Continut in substante volatile 
(apa)% maxim 

  67 % 

Aspect peliculă                                                   netedă, uniformă 
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. Se indică şi 
umectarea după prima şlefuire, acolo unde esenţa utilizată permite. 
 
APLICARE 

Aplicarea se va face la vâscozităţile de livrare prin pulverizare. Se poate dilua cu maxim 8% apă. Se poate aplica si 
prin pensulare. 
 
Condiţii de aplicare: 
Temperatura mediului : 18-30ºC 
Umiditatea mediu : max. 75% 
Temperatură produs : 18-30ºC 

Umiditate suport : max. 12% 
   
Consumuri specifice 
Pulverizare                                              : 130-150 g/m²/strat 
 
În funcţie de tipul finisajului dorit se recomandă: 
 Pori semiinchişi        1 strat 
 Pori închişi       2 straturi cu uscare şi şlefuire între ele. 
Peste stratul de grund se aplică lacul de mobilă sau parchet diluabil cu apă produs de SC TIFEL SRL lucios, 
semimat sau mat. 
Materialele de lucru se vor curăţa prin spălare cu apă în cel mult 20 minute de la utilizare. 
 

LIVRARE 

Klargrund tixotrop se livrează în ambalaje din material plastic de 16 kg sau alte ambalaje stabilite de comun acord 
între furnizor şi beneficiar. Depozitarea se face în spaţii închise, la temperaturi cuprinse între 5 şi 30ºC. 
 

DEPOZITARE, TRANSPORT  

Depozitarea se face în spaţii închise, la temperaturi cuprinse între 5 şi 30ºC. 
Transportul se face cu mijloace de transport acoperite, la temperatura de peste 0ºC 
ATENŢIE: Sub temperatura de 0ºC, produsul îngheaţă şi devine neaplicabil. 
 

TERMEN DE VALABILITATE 

Termenul de valabilitate este de 12 luni în ambalaj închis, în condiţiile de depozitare prevăzute. 
          

 EDITIE  2015 


