
 ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ  

 ГРУНД ЗА АЛУМИНИЙ 

Код:  26724 

Цвят:  Сив 

Приложение:        Аворепаратура/ Лакове

Основни характеристики: Алуминиевият грунд има отлични адхезивни свойства, 
особено върху алуминиеви повърхности и повърхности, 
които са трудни за боядисване. Създава защитен и 
равномерен слой. За най-добра възможна подготовка на 
метални основи, използвайте средство за отстраняване 
на силикон за цялостно предварително почистване. 
Основни повърхности: алуминиеви и железни 
повърхности, поцинкована ламарина, мед и месинг

Качества и свойства:  Бързо  съхнене,  висока  покривност,  добра  адхезия, 
лесен  за  нанасяне,  пълнене,  шлифоване,  подобрява 
адхезията на горния слой, без пигменти, съдържащи 
тежки метали и вредни за околната среда газове. 

Свойства: 

Външен вид:        мат
Теоретична покривност кв.м/опаковка (400мл): на 4 кръстосани слоя - 1.2 - 
1.4 m² 
Екстериор / интериор
(излагане на боядисания обект):       да / да

Процес на нанасяне: 

Подготовка на повърхността: 
Повърхността трябва да е суха, без прах и мазнини. Отстранете последните следи от 
масло/грес с средство за отстраняване на силикон. Преди употреба прочетете внимателно и
 спазвайте предупредителните текстове на етикета!
Цикъл на нанасяне: 
Използвайте спрея при 20 - 25°C, разклатете го за няколко минути, напръскайте на около 18/20 см
 от повърхността. 
Забележка: 
Извършете предварителен тест за съвместимост на поцинкована ламарина, мед и месинг.



За алуминий, мед, месинг се препоръчва сухо шлайфане на повърхността преди нанасяне на 
грунда. За оптимално сцепление, шлайфайте повърхността след нанасяне на грунда върху 
алуминий. Изчакайте поне 24 часа след нанасяне на грунда, преди да нанесете горния слой. 
Качествата за надбоядисване на грунда бяха тествани върху нашата гама от акрилни, нитроакрилни
 и метални бои.

 Съхнене 

60% относ. влажност 

Сух на допир Напълно сух 

20 °C, Темп. на обекта 10 - 15 мин.
 

24 h / 36 h в зависимост 
от дебелината 

Околна среда и етикетиране 

Екологично чист: Алуминиевият грунд е 100% без тежки метали. Капачките и опаковките са 
изработени от рециклируем материал.
Изхвърляне: Само напълно изпразнените кутии трябва да се поставят в контейнера за рециклиране 
или в подходящ контейнер за рециклируеми отпадъци. Кутиите, които не са празни, трябва да се 
изхвърлят като "специални отпадъци".

Маркиране/Етикетиране: Всички продукти отговарят на действителните разпоредби за етикетиране
 съгласно Указание за подготовка 1999/45/EG. Всички аерозоли отговарят на TRGS 200 и TRG 300, 
както и на насоките за аерозоли 75/324/EWG във действително валидната версия.


