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Grund Anti-Rugină 400 ml

PROPRIETĂȚI:
Descriere produs: Grund anticoroziv.
Aderență: Excelentă
Rezistență chimică: Nu rezistă chimic.
Rezistență la intemperii: Excelentă
Bază: Vopsea acrilică

LIMITĂ ADMISĂ EU COV: II B (e) max. 840 g/l (2010). Conținut COV: 
639,94 g/l.

Putere de acoperire, m2: 1,0-2,0 *)
Uscare la atingere: 20 minute *)
Re-pulverizare: Se va lăsa timp de uscare de 3-5 minute între straturi.
Rezistență termică: până la 180”C

*) ATENȚIE! Puterea de acoperire depinde de numeroși factori, 
incluzând textura, porozitatea, culoarea și conținutul de umiditate al 
substratului. Timpul de uscare depinde de calitatea substratului, de 
umiditatea și temperatura aerului, dar și de grosimea stratului aplicat.

AMBALAJE: 400 ml

BAX: 6 buc.

MASTON  GRUND ANTI-RUGINĂ 400 ML
Grund acrilic de înaltă calitate și uscare rapidă. Adecvat pentru mai toate tipurile de suprafețe, cum ar fi: metal, lemn, 
plastic dur, piatră, beton, sticlă, vinil și multe alte tipuri de suprafețe. Se poate aplica direct peste stratul de rugină 
existent. Aderență excelentă, ușor de lustruit. Se poate acoperi cu mai toate tipurile de vopsea.

Înainte de utilizare se va testa pe o arie aflată la loc mai puțin vizibil. Se va începe prin pulverizare în afara obiectului 
de vopsit, de la distanță de cca. 25 cm, iar apoi se va progresa lent cu pulverizare pe suprafața de vopsit. Se va aplica 
mai întâi un strat subțire pentru mărirea aderenței. Se va lăsa timp de uscare de 3-5 minute între straturi. Se vor aplica 
apoi 2-3 straturi consecutive de produs, iar suprafața se va lăsa să se usuce. În caz de nevoie se va repeta procesul. 
Timp de uscare: uscare la atingere: după 20 de min. Uscare completă: după 24 de ore. Se poate vopsi cu mai toate 
vopselele acrilice. După vopsire, se va curăța duza de pulverizare: se va întoarce flaconul cu capul în jos și se va 
pulveriza în gol, până când se elimină doar gaz de propulsie.
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