
Informații tehnice

Isoliergrund Spray
Grund izolator cu pigmentatie alba, care contine solventi, cu uscare rapida,
pentru interior si exterior

Grund izolator profesional tip spray – cu uscare rapida, impotriva contaminantilor de
suprafata precum: gudron, apa, fum, funingine, grasime, nicotina, pete in urma inundarilor;
pe suprafete absorbante cum ar fi lemn, tencuiala, beton, fibre de ciment, etc. Polistirenul
este exclus.

- Izolare puternica si inchidere a porilor
- uscare rapida
- pentru interior si exterior

Descrierea produsului
Forma de livrare Pastrare [2]

fara inghet, loc uscat, la temperature
alb camerei

Domeniul de utilizare Interior si exterior Cod produs F & L M-GP05

Marimea ambalajului 400 ml Valoare limita EU-VOC Nu se aplica
Consum [1] 8 - 12 m2/l Cod deseu [3] 17 07 01 (uscat), 15 01 10 (lichid)

Greutate specifica ca. 1,080 g/cm3

[1] Valorile indicate privind consumul sunt valori orientative neobligatorii per process de lucru pe o suprafata neteda. Valorile exacte ale
consumului trebuie determinate printr-o vopsire de proba pe constructia ce urmeaza a fi vopsita, dupa realizarea lucrarilor de pregatire.

[2] A se pastra in ambalajul original, nedeschis. A se inchide bine dupa utilizare.
[3] Va rugam sa respectati si celelalte informatii din meniul Informatii/Eliminare!

Compozitie Pe baza de polimer, dioxid de titan, solventi si aditivi
(conform VdL)

Date privind utilizarea si aplicarea
Suprafata Suprafața trebuie să fie stabilă, curată, uscată, fără ulei și grăsimi. Suprafetele trebuie

pretratate corespunzător în funcție de tipul lor și amorsate corespunzător. Înainte de
aplicarea acoperirii, trebuie verificată potrivirea materialului și a substratului cu un strat de
testare. Respectați VOB, partea C, DIN 18363, secțiunea 3.

Aplicare Aplicați de 2-3 ori Kluthe Isoliergrund Spray.

Aplicare Agitați bine cutia până când bile de amestec se pot auzi mișcându-se, în plus, cel puțin 1 -
2 minute. Culoare albă. Distanța de pulverizare aproximativ 30 cm. Suprafața trebuie să fie
stabilă, uscată și curată și fără substanțe care se separă (ulei, grăsimi, ceară). Pulverizați
mai multe straturi subțiri.

Prelucrabilitate/
Timpi de uscare La 23 ° C și 60% umiditate relativă: uscat prin praf după aproximativ 10 minute, rezistent

la deget după aproximativ 30 de minute, vopsibil după aproximativ 60 - 70 minute, strat
izolant după aproximativ 3 - 4 ore.

Curatarea uneltelor
Instrumentele (capetele de pulverizare) și suprafețele care au fost contaminate de
material pot fi curățate cu Kluthe Aceton sau Lösol® 2010.

Indicatii
De respectat Respectati VOB, Partea C, DIN 18363 al. 3, fisele tehnice BFS corespunzatoare, fisele de in
mod special securitate UE corespunzatoare. In cazuri dificile solicitati consultanta.
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Informații tehnice

Isoliergrund Spray
Grund izolator cu pigmentatie alba, care contine solventi, cu uscare rapida,
pentru interior si exterior
Indicatii speciale Recipientul este sub presiune. A se proteja de lumina soarelui și de temperaturi peste 50 °

C (de exemplu, mașină). A nu se aprinde foc langa zona tratata. Nu pulverizati pe flacara
sau pe pe obiecte stralucitoare. Se formeaza un amestec de vapori / aer explozibil /
puternic inflamabil în timpul utilizării. Păstrați recipientul bine închis și într-un loc răcoros.
Nu mâncați și nu beți în timpul lucrului. Păstrați departe de sursele de aprindere – nu
fumati. Nociv pentru organismele acvatice, poate avea efecte adverse pe termen lung în
apă. Vaporii pot provoca somnolență și amețeli. A nu se lasa la indemana copiilor. Nu
inhalați aerosolul. Nu permiteți intrarea în canalizări, corpuri de apă sau sol. Dacă înghițiți,
consultați imediat medicul și arătați recipientul sau eticheta.

Utilizati numai in zone bine ventilate. Nu goliti in scurgeriȘ luati acest produs si recipientul
sau pentru eliminarea problemelor. Doar containerele goale sunt pentru reciclare. Returnati
containerele cu resturi la punctul de colectare pentru vopselele folosite.

Eliminare Resturile uscate cu sistemul REMA®-System! pot fi eliminate si ca deseuri de materiale de
constructii cu codul 17 07 01 sau la gunoiul menajer. Resturile lichide trebuie eliminate cu
respectarea prescriptiilor autoritatilor privind eliminarea deseurilor (cod deseu 08 01 12).

Consulatanta In cuprinsul acestor informatii tehnice nu pot fi prezentate toate problemele legate de
Tehnica tehnicile de vopsire. Daca apar alte intrebari cu caracter tehnic, puteti obtine consultanta

tehnica contactand: E-Mail: awt@conticoatings.com sau Tel: +49 (0) 208 9948-156
Cea mai noua versiune a informatiilor tehnice o puteti descarca pe
http://produkte.conticoatings.com/4005941064407 sau cu Smartphone-ul (scanati codul
QR).

Observatie 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.
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