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Descrierea produsului 
 
Caracteristici  
Grund hidrosol nepigmentat pe bază de dispersie de acrilat pentru 

exterior și interior. Fără solvenți și plastifianți, neinflamabili. Pătrundere 

ridicată cu stabilizare foarte bună a substraturilor și reducere a absorbției. 

Fără miros de miros, difuzibil, diluabil în apă, ecologic. 

 
Domeniul de aplicare  
Potrivit pentru toate suprafețele care apar la vopsirea fațadelor sau a 

pereților interiori, în special pentru tipurile de tencuială a grupelor de 

mortar II și III, beton, cărămidă, fibrociment și gips-carton. Acest lucru 

nu se aplică tencuielilor de gips și plăcilor vitrate. 
 
 
 

 

Solutii profesionale ,,Facute  cu cap” 
• o gama larga de aplicatii 
 
• extrem de fin, cu capacitate mare de aplicare  
 
• pentru nivelarea și întărirea straturilor de bază  
 
 
 
 

 

Date Tehnice 
 

Domeniul de aplicare Interior si exterior Depozitare2 racoros si uscat aprox. 1 an 
     

Forma de livrare incolora la uscare Cod Produs F+L BSW20  
    

Marimea ambalajelor 1, 5 & 10 L Valoare limita EU-VOC 
(Cat. A/a): 30 g/l VOC (2010) 

Proportia  VOC-este de  max. 30 g/l.    
     

Greutate specifica ca. 1,030 g/cm
3 

Cod deseu3 

17 07 01 (uscat), 

08 01 12 (lichid) 
   

     

Consum1 ca. 50 - 300 ml/m
2 

   
       
1 Valorile de consum specificate sunt valori de ghidare neobligatorii pe fiecare pas de lucru pe o suprafață netedă. Valorile exacte ale consumului trebuie stabilite 

pe componentul care trebuie acoperit, luând în considerare toate lucrările preliminare, prin intermediul unui strat de testare. 2 Poate fi depozitat în recipientul 

original nedeschis. Închideți bine după utilizare. 3 Vă rugăm să rețineți informații suplimentare la Note / Eliminare!! 

 

Compozitie (conform VdL)  
Copolimer acrilat, sticlă de apă de potasiu, apă, aditivi, conservanți: metilizotiazolinonă și benzizotiazolinonă 
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Pregatirea substratului 
 
Substratul  
Substraturile trebuie să fie cât mai uscate. Îndepărtați praful, 

grăsimile și învelișurile vechi care nu aderă ferm, spălați 

complet vopselele de lipici.  
Substraturile trebuie să fie lipsite de murdărire, săruri, eflorescențe, 

infestări fungice, straturi de bob de sinterizare și făină și alte 

substanțe de separare, fără decolorare și decolorare a incluziunilor 

străine. Pentru a curăța suprafețele contaminate, vă recomandăm să 

folosiți detergent pentru fațade Conti® pentru pretratare. Acoperirile 

vechi existente trebuie verificate pentru a se potrivi, aderența și 

capacitatea de încărcare. 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. 
 
Pentru fixarea vopselelor vechi, cretoase, poroase, pentru 

șlefuirea tencuielilor, betonului, gips-cartonului și gips-

cartonului. Potrivit, de asemenea, pentru nisip-var, cărămidă 

și cărămizi și tencuieli din grupa de mortar II - IV. 
 
Nu este potrivit pentru grupa de mortar I. Utilizați numai 

suprafețe izolante de subsol cu pete de nicotină, apă sau 

vapori de copt. Același lucru este valabil și pentru tencuială și 

zidărie, unde sărurile de fier pot provoca apariția petelor 

maronii.. 
 
În funcție de sezon și de condițiile de temperatură, lăsați 

tencuiala nouă să se usuce netratată timp de cel puțin 2 până 

la 4 săptămâni. Tencuielile de var CS I> 1,0 N / mm2 (P Ic) și 

tencuielile ușoare minerale permit uscarea netratată timp de 

cel puțin 4 săptămâni. 
 

Substraturi slab absorbante  
Pe substraturi ușor absorbante, diluați până la 30% cu apă. 

Reglați cantitatea de apă adăugată astfel încât să nu se 

creeze nicio peliculă de grund strălucitoare. Șlefuiți zonele 

lucioase existente până la un finisaj mat înainte de acoperire. 
 

Substraturi neabsorbante  
Vă recomandăm să utilizați Conti® Puracryl WP Grund 

pentru substraturi neabsorbante. Grosiți suprafețele netede și 

strălucitoare în prealabil.. 

Prelucrare 
 
Setarea Materialului  
Se agită bine înainte de utilizare și se închide din nou după 

utilizare. 

Pe substraturi ușor absorbante, diluați până la 30% cu apă. 

Reglați cantitatea de apă adăugată astfel încât stratul de 

grund să nu pară strălucitor. 

 
 

 

Aplicare  
Periați, rulați sau pulverizați. Curățați instrumentele cu apă 

imediat după utilizare. 
 

Cerinte  
 Acoperiți cu atenție sticla, piatra naturală, clincher, ceramică și 

suprafețe metalice în imediata apropiere a lucrării de vopsire. 

Protejați pielea și ochii de stropile de vopsea. Orice murdărie 

trebuie spălată imediat cu multă apă când este proaspătă. 
 

Revizuire/ Uscare  
Poate fi vopsit după câteva ore la 23 ° C și 50% umiditate 

relativă. Pe vreme rece și umedă și straturi groase, respectați 

un timp de uscare corespunzător mai lung. 
 

Curatarea sculelor  
Păstrați uneltele în material sau sub apă în timpul pauzelor 

de lucru. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare, 

eventual folosind lichid de spălat. 

 

Indicatii 
 
De retinut in mod special 
VOB, partea C, DIN 18363, secțiunea 2.2.1, fișele de 

informații corespunzătoare BFS, fișele de date de siguranță 

corespunzătoare ale UE! 

Înainte de aplicarea stratului de acoperire, adecvarea 

materialului / substratului trebuie verificată cu ajutorul unui 

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. Pentru utilizare în 

interior, 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 5-clor-2-metil-2H-izotiazol-3-onă + 2-metil-2H-izo-tiazol-

3-onă (3: 1). Poate provoca reacții alergice. 
 

Eliminare  
Eliminați reziduurile lichide ținând cont de reglementările 

oficiale privind eliminarea deșeurilor (cod de deșeuri nr. 08 

01 12). 
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Consultanta Tehnica  
In cuprinsul acestor Informatii tehnice nu pot fi 
prezentate toate problemele legate de suprafete              
si tehnicile de vopsire. Daca apar alte intrebari cu 
caracter tehnic, puteti obtine consultanta tehnica  

contactand: e-mail: awt@conticoatings.com sau telefon:  

+49 (0) 208 9948-156.  
Cea mai noua versiune a Informatiilor tehnice o puteti 
descarca pe http://produkte.conticoatings.com/4005941040753 

 sau cu Smartphone-ul (scanati codul QR). 
 
 

Nota  
Datele din acest document au la baza cunostintele si experientele noastre actuale. 
Din cauza multiplelor influente din timpul prelucrarii si utilizarii produselor noastre,  
aceste date nu exonereaza utilizatorul de realizarea testelor si verificarilor proprii. 
Datele prezentate nu ofera o garantie juridica cu caracter obligatoriu 
 privind anumite proprietati sau o anumita adecvabilitate pentru un 
 domeniu concret de utilizare. Toate drepturile de proprietate precum 
 si legile si prevederile existente trebuie respectate pe propria raspundere 
 de catre clientii produselor noastre.  
 
. 
. 

 

Web-Links 
 

Fise date securitate  
https://files.conticoatings.com/SDB_PuracrylTiefgrund.pdf 
 

Pliante cu date tehnice  
https://files.conticoatings.com/TM_PuracrylTiefgrund.pdf  
https://files.conticoatings.com/TM_PuracrylWPGrund.pdf  
https://files.conticoatings.com/TM_Fassadenreiniger.pdf 
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