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Asigurarea calităţii: Autosupraveghere prin laboratorul propriu şi verificare la un laborator autorizat. Conform reglementărilor europene în vigoare.
Încadrare în clasa produselor chimice: Xi iritant. R 36-irită ochii; R 38-irită pielea; R 43-posibilă sensibilizare la contactul cu pielea; S 2- a nu se lăsa la îndemâna copiilor; S 24-a se evita contactul cu pielea; S 25-a se evită contactul cu ochii; 
S 26-în cazul contactului cu ochii, se va clăti imediat cu multă apă şi se va consulta medicul; S 37-se vor folosi mănuşi de protecţie adecvate.
Evacuarea resturilor de material din şantier stabilită prin norma Ö-Norm S2100: 31409. Se va respecta legislaţia locală. Evacuat din şantier ca şi moloz, în stare întărită, nu prezintă niciun fel de pericole pentru mediul înconjurător.
Garanţii: Garanţia producătorului se referă numai la calitatea materialului. Producătorul îşi rezervă dreptul de a face modificări tehnice. Indicaţiile privitoare la consumuri, cantităţi şi punere în operă sunt bazate pe experienţa producătorului. 
În condiţii de aplicare care se abat de la prevederile fişei tehnice, aceste indicaţii nu pot fi preluate ca atare. Indicaţiile conţinute în fişă nu exonerează cumpărătorul/vânzătorul de verificarea pe proprie răspundere, a conformităţii domeniului 
de aplicare din şantier cu cel prevăzut în fişa tehnică.
Drepturi intelectuale: Toate drepturile asupra fişei tehnice aparţin producătorului. Modificări, reeditări şi multiplicări, precum şi extrase, necesită aprobarea scrisă a acestuia.
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TiefenGrund GrunD  De profunzime

Domeniu De ApLiCAre

preGĂTireA SuporTuLui

punereA În operĂ

reComAnDĂri GenerALe

DATe TeHniCe

Este utilizat ca grund înainte de aplicarea acoperirilor pe tencuieli de bază vechi sau prăfoase, a tencuielilor decorative, de pat subţire, de tip mineral, sau sintetic pe bază de răşini, silicat sau 
silicon. Se recomandă a se utiliza ca amorsă şi înaintea placărilor ceramice pe suporturile de gipscarton şi a tencuielilor pe bază de ipsos. Se poate aplica inclusiv la sistemele de încălzire în 
pardoseli şi pereţi. Pentru interior şi exterior.

Nr. articol: K00854501-  1 l 
 K00854505-  5 l
 K00854515- 15 l
Tipul produsului 
TiefenGrund este un grund  de profunzime, rezistent în mediu alcalin, 
pe bază de dispersie apoasă acrilică, pigmentat albastru. pătrunde 2-3 
mm în pori şi întăreşte / stabilizează suprafaţa tencuielilor prăfoase dar 
stabile, a zugrăvelilor cu dispersii acrilice, a plăcilor de gipscarton. nu 
se diluează!

Întăreşte suprafaţa tencuielilor prăfoase.

Suportul trebuie să fie uscat (se va respecta timpul de întărire a mortarului stratului suport), desprăfuit, să nu prezinte desprinderi, eflorescenţe sau exfolieri, să nu fie îngheţat sau fisurat, să 
aibă capacitate portantă adecvată. Suprafeţele expuse factorilor climatici trebuie protejate împotriva ploii. Părţile construcţiei care sunt sensibile la murdărire trebuie acoperite.

Conţinutul unei găleţi trebuie omogenizat bine înainte de utilizare, timp de ca. 1 min. Nu se diluează! Grundul se aplică pe suport cu bidineaua sau cu rola. Aplicarea se recomandă a se efectua 
în cruce (vertical şi orizontal) pentru a evita formarea dungilor. Pentru suprafeţele puternic absorbante, poroase, se recomandă aplicarea în 2 straturi; al doilea strat se aplică ”ud în ud”. 

Este interzisă amestecarea grundului cu alte materiale. Suprafeţele prelucrate se vor feri de expunerea directă la ploaie, soare sau curenţi puternici de aer. Se vor respecta normele specifice şi 
fişele tehnice ale materialelor cu care grundul interacţionează. Pe durata aplicării, temperatura aerului, grundului şi suportului trebuie să fie de cel puţin +5oC.

Consum:  suport puţin absorbant cca. 0,1 l/m2 
   suport foarte absorbant cca. 0,25 l/m2

Timp de uscare: ca. 24 ore (funcţie de condiţiile climatice)
mod de ambalare: găleţi de 1 l
  găleţi de 5 l; europalet de cca. 300kg
  găleţi de 15 l; europalet de 360kg

mod de depozitare:  poate fi depozitat, timp de 12 luni în ambalajul original; trebuie 
evitat îngheţul şi expunerea directă la soare, sau la temperaturi 
ridicate.

Scule:  bidinea sau rolă
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