NIBOGRUND EXPRESS
Produs si Produs şi Ambalat de către Bostik GmbH, Germany
Grund special de creşterea aderentei pe suprafeţe
dense sau neabsorbante, cu uscare foarte rapida.
● gata de utilizare si ultra concentrat.
● fără conținut de solvenţi.
● emisii foarte reduse - EMICODE EC 1
● utilizare pentru pereţi si pardoseli.
● aplicare pe suporturi dense si neabsorbante.
● ajustabil drept amorsa conductoare
● agent de legătura pe suprafeţele lucioase.
● produs mono component.
● potrivit pentru încălzire in pardoseală cu apă caldă

DOMENIU DE UTILIZARE.
Grund de aplicat pe suporturi compacte şi lucioase, dense, neabsorbante, pentru îmbunătăţirea aderenţei masei de şpaclu sau a
sapelor autonivelante pe baza de ciment. NIBOGRUND EXPRESS aderă foarte bine la suprafeţe de beton lucioase, dense şi
neabsorbante, plăci ceramice, pardoseală de mozaic, plăci din piatră naturală şi artificială, şape de magnezie, (exceptând şapele
din xilolit), şape de asfalt turnat slab presărate cu nisip, cât şi alte straturi vechi îngrijite, ca de ex. straturile omogene din PVC şi
straturi flexibile (în afară de cauciuc, linoleum natural şi straturi vechi cu partea dorsală moale şi elastică) şi straturi de plăci vechi.
Plăcile aglomerate V100 fixate prin înşurubare pot fi prelucrate în continuare, după uscarea completa a NIBOGRUND EXPRESS,
adică cel mai devreme după 24 de ore. În cazul aplicării pe suporturi absorbante, recomandăm NIBOGRUND G 16 ca atare sau
NIBOGRUND G 17 diluat .

DATE TEHNICE.
Substanţă de bază :

dispersie pe baza de acril.

Culoare :

roşu la livrare - după uscare roşu transparent.

Viscozitate :

vâscozitate redusă.

Masă specifică :

1,4 g/cm3.

Temperatură de lucru :

cel mai bine între + 5°C şi + 30°C ; Temperatura suprafeţei suport minim + 5 °C.

Timp de uscare :

cca 30 minute la + 23°C si 50% umiditate. Temperaturile scăzute prelungesc timpul de uscare.

Aplicare

cu rolă cu par scurt.

:

Consum

:

cca. 100 g/m2 .

GISCODE :

D1 – Nu conţine solvenţi conform TRGS 610.

GEV-EMICODE :

EC I „nivel foarte scăzut de emisii“.

Gef StoffV, GGVS/ADR :

nu se aplică.

Substanţă curăţare

pentru material neîntărit se foloseşte apă curata.

:

Pretabil la încălzire in podea :
Depozitare :

da
protejaţi împotriva îngheţului ! se poate depozita minim 12 luni.

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI SUPORT.
Lucrările de pardoseală necesită, conform DIN 18365, o suprafaţă suport curată, uscata, fără crăpături, rezistentă la întindere şi
compresiune şi după şpăcluire sa rezulte cu aspect neted. Suprafetele dense, compacte sau lucioase se slefuiesc pentru obtinerea
unei matuiri usoare. Pentru alte utilizări se aplică cerinţele corespunzătoare. Şapele pe bază de sulfat de calciu (CA) şi şapele
lichide pe bază de sulfat de calciu (CAF) trebuiesc pretratate mecanic (CA se periază, CAF se şlefuieşte) şi foarte bine aspirate.
Respectaţi indicaţiile producătorului şapei.

APLICARE.
Agitaţi bine bidonul de NIBOGRUND EXPRESS înainte de utilizare. Apoi urmează aplicarea uniformă pe suport cu ajutorul unei
role cu par scurt (4 - 6mm). Evitaţi formarea de băltoace pe suprafaţa de lucru. Înainte de a aplica masele de şpaclu sau
adezivii de gresie si faianța sau sapa autonivelanta, grundul NIBOGRUND EXPRESS trebuie să fie complet uscat. Pelicula uscată
a grundului este de culoare roşie - transparentă şi aproape nonadezivă.

RECIPIENT DE LIVRARE.
Bidon de 7 kg

Nr. articol 50-0022 000 5

32 buc / palet

PROTECTIA MUNCII si a MEDIULUI.
Nu conține solvenți. Nu este inflamabil. Nu necesita precauții suplimentare in cazul uzului general. Evitați contactul cu pielea si
ochii. Nu transportaţi sub temperaturi de îngheţ.

Consilierea noastră, verbală şi scrisă, este bazată pe teste efectuate si este valabilă doar ca sugestie cu caracter neobligatoriu şi nu vă exonerează de testarea proprie a
produselor furnizate de către noi, asupra aplicabilităţii acestora la procedurile şi obiectivele preconizate. Aplicarea, utilizarea şi prelucrarea, produselor noastre se
produc în afara posibilităţilor noastre de control şi prin urmare, sunt în întregime responsabilitatea dumneavoastră. Desigur că noi garantăm calitatea exemplară şi
constantă a produselor noastre. Odată cu apariţia acestei noi "Fişe tehnice",cea anterioară îşi pierde valabilitatea !!!
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