
Informatii tehnice 
 
 
 

GRUNDIERWEISS- Grund Alb 
 
 
 

Grund alb pigmentat pentru interior si exterior  
 
 

 

Descrierea produsului 
 
Proprietati  
Grund diluabil cu apa conform VOB, partea C,DIN 18363, 

sectiunea2.2.1, alb pigmentat, usor umplut, pentru utilizare in interior 

si exterior. Se foloseste cu usurinta la substraturi absorbante, 
precum tencuiala de var-ciment, tencuiala de ciment si gips, beton, 

precum si acoperiri vechi stabile pe baza de dispersie,rasina 

siliconica si silicat. Miros redus, neinflamabil, difuzibil, fara solvent si 

fara plastifiant. Potrivit ca strat de baza pentru toate vopselele cu 
emulsie si rasina siliconica Conti® . 

 
Zona de aplicare  
 
Potrivit pentru toate suporturile ușor absorbante, cum  
ar fi tencuiala de var-ciment, tencuiala de ciment  
și gips, beton, așchii de lemn, precum și acoperirile vechi  
stabile pe bază de dispersie, rășină siliconică și silicat 
 
 
• creste aderenta  
 
• reduce absorbtia  
 
• permeabil la vapori de apa  
 
 
 

 

Specificatii tehnice   

Zona aplicare Interior si exterior Depozitare Racoros si uscat cca. 1 an 
     

Culoare alb Cod Produs F+L BSW20  
    

Ambalaj 12,5 L Limita EU- VOC 
(Kat. A/a): 30 g/l VOC (2010) 
continutul VOC-este proportional cu 
max. 30 g/l.    

     

Greutate specifica cca. 1,496 g/cm
3 

Cod deseu 

17 07 01 (uscat), 

08 01 12 (lichid) 
   

     

Consum cca. 120 - 150 ml/m
2 

   
      
 
Compozitie (conform VdL)  
Dispersie din acrilat de stiren, dioxid de titan, materiale de umplutura, aditivi, conservanti. 

 

GRUNDIERWEISS - Grund Alb   Pret  229.00 Ron / 12,5 l 
                                   (18.32 Ron / l)                 

  
 

 

   
 

  
 



 
 
 

GRUNDIERWEISS - Grund Alb 
 
 

Grund alb pigmentat pentru interior si exterior 
 
 

 

Pregatirea suprafetei 
 
Suprafata  
Suprafetele trebuie sa fie cat mai uscate. Indepartati praful, 
grasimile si invelisurile vechi care nu adera ferm, spalati 

complet resturile de vopsea.  
Suprafetele trebuie sa fie lipsite de murdarie, saruri, eflorescente, 

atacuri fungice, straturi de sintetizare si alte substante de separare. 

Pentru a curata suprafetele contaminate, va recomandam sa folositi 

detergent pentru fatade Conti® Puracryl Tiefgrund pentru pretatare.  

Acoperirile vechi existente trebuie verificate pentru a se asigura dacă 

sunt adecvate, aderențe și capacitatea portantă.VOB, partea C, DIN 

18363, fișa tehnică și fișa tehnică corespunzătoare BFS, fiecare în 

ultima versiune, trebuie respectate! Înainte de aplicarea stratului de 

acoperire, adecvarea materialului / substratului trebuie verificată cu 

ajutorul unui strat de testare. În caz de îndoială, solicitați sfatul 

specialistului. 
 
 Nu este potrivit pentru grupa de mortar I. Utilizați numai 
suprafețe izolante de la suprafață cu pete de nicotină, apă 
sau vapori.Același lucru este valabil și pentru tencuială și 
zidărie, unde sărurile de fier pot face să apară pete maronii.  
 

Tencuiala noua  
În funcție de anotimp și de condițiile de temperatură, lăsați 

să se usuce netratat timp de cel puțin 2 până la 4 săptămâni. 

Tencuieli de var CS I> 1,0 N / mm2 (P Ic) și tencuielile ușoare 

minerale permit uscarea netratată timp de cel puțin 4 
săptămâni. 

 

Substraturi puternic absorbante, 

sfaramicioase si nisipoase 
 
Recomandăm Conti® Hydrosol Tiefgrund pentru substraturi 
foarte absorbante și nisipoase. Înainte ca lucrarea să fie 
acoperită, adecvarea materialului / substratului trebuie 
verifica 

 

Cerinte  
De obicei, aplicați o dată cu o rolă de vopsea, perie de tavan 
sau prin pulverizare.Se înmoaie în substraturi foarte 
absorbante, umed-pe-umed. Fiți atenți la instrucțiunile de 
pericol și siguranță înainte de utilizare.  
 
 
Timp de revizuire/ Uscare  
La 23 ° C și 50% umiditate relativă, uscare la suprafață și 
vopsibil după aproximativ 8-10 ore.Pe vreme rece și umedă 

și straturi groase, respectați un timp de uscare corespunzător 

mai lung.  
 
Curatarea uneltelor 
Păstrați uneltele în material sau sub apă în timpul pauzelor 
de lucru 
Curățați sculele cu apă imediat după utilizare, eventual 
folosind detergent.  
 
Instructiuni 

De remarcat in mod special  
 
VOB, partea C, DIN 18363, Abs. 2.2.1,fișe tehnice BFS 

corespunzătoare, fișe tehnice de securitate UE 
corespunzătoare!  
Înainte de aplicarea stratului de acoperire, adecvarea 
materialului / substratului trebuie verificată cu un strat de 
testare. Obțineți sfaturi în cazuri dificile. 

 
Instructiuni speciale  
 

A nu se lasa la indemana copiilor. În caz de contact cu ochii sau 

pielea, spălați imediat și bine cu apă. Nu inhalați ceața de 

vopsea atunci când aplicați prin pulverizare. Asigurați o ventilație 

bună. Nu permiteți pătrunderea în canalizare, pe căile navigabile 

sau în sol. Pentru informații suplimentare, consultați fișa cu date 

de securitate CE.  
Conține 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -onă; Amestec de: 5-clor-2-

metil-2H-izotiazol-3-onă + 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3: 1). 
 

 
Prelucrare 
 
Setarea materialului  
Se agită bine înainte de utilizare și se închide din nou după 
utilizare  
Utilizați cât mai nediluat posibil. În funcție de structura 

substratului și tehnica de aplicare,  diluați cu max. 10% apă. 
  
Prin Conti ProfiColor® sau cu culori adecvate pentru tonuri  
complete, iar culorile de nuanță și concentratele de nuanță 

trebuie verificate pentru a fi adecvate înainte de utilizare. 

Adăugările mai mari, modifică proprietățile specifice. 

 
 

Procesul de aplicare  
 
Conti Grundierweiss poate fi vopsit, rulaț sau pulverizat. 
Curățați instrumentele cu apă, imediat după utilizare. 

Poate provoca reacții alergice. 

 
 

Sfaturi tehnice  
 Practic, nu toate substraturile și problemele de pictură pot fi 

enumerate în aceste informații tehnice 

 
. 

 
  

   
 



 
 
 
 

GRUNDIERWEISS 
 
 

 

Weiß pigmentierter Haftgrund für innen und außen 
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