Техническа карта 06/2011 г.

Thrakon GLX 291
Акрилен концентриран грунд за заздравяване и изравняване на попивателната
способност на порестите повърхности и подобряване адхезията на минералната основа
с последващи покрития като интериорни и фасадни дисперсни бои, леки варо-циментови
мазилки и саморазливни замазки. Разреждане с вода в съотношение 1:9.
Цвят след изсъхване - прозрачен.. За вътрешна и външна употреба.
Области на приложение:

GLX 291 се полага върху:
•
порести и запрашени минерални основи
•
гипсови и циментови изравнителни мазилки и шпакловки
•
плоскости от гипсокартон или гипсофазер

Технически данни
•
Основа
•
Цвят
•
Разреждане
•
Начин на полагане
•
Време за изсъхване на допир
•
Пълно изсъхване
•
Температура за полагане
•
Почистване (в мокро състояние)

синтетична дисперсия
прозрачен (след като изсъхне)
1:9 с вода
валяк, четка или машинно
o
1-2 часа (при +20 C)
6 - 24 часа в зависимост от климатичните условия
o
над +5 C
вода

Подготовка на основата
Основата, върху която ще се нанася GLX 291 трябва да бъде суха (или с малка остатъчна влажност), с добра носеща
способност, без свободни частици и замърсявания. Неравностите по основата трябва да се загладят с подходяща
ремонтна мазилка. Стари слоеве боя или люпещи се покрития се измиват или отстраняват.
Полагане
GLX 291 се разрежда с вода в съотношение 1:9 като се разбърква бавно, за да не се образува пяна. Полагането се
извършва тънкослойно с валяк, четка или с пистолет за пръскане. При силно абсборбиращи и груби повърхности GLX
291 се нанася чрез пръскане. По този начин се осигурява по-добро проникване в основата, по-бързо нанасяне и помалка разходна норма. Необходимо е грунда да се абсорбира добре от основата и да се избягва формирането на
дебелослоен „филм” на повърхността.
Практически съвети
•
GLX 291 не трябва да се полага върху мокри или замръзнали повърхности или при температура над +35˚C.
•
По време и 3 часа след полагането на GLX 291 температурата на въздуха и основата не трябва да бъде по-ниска
от +5˚C
•
Съседните повърхности трябва да бъдат добре защитени. Ако върху тях попадне грунд веднага да се измие с вода
•
GLX 291 трябва да бъде напълно изсъхнал преди полагането на последващи декоративни покрития като бои и
мазилки
•
Разходна норма
0,150 – 0,200 kg/m2 (в зависимост от основата)

Препоръки за безопасност:
P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
EUH208: Съдържа смес от 5-хлоро-2-метилизотиазол-3-едно и 2-метилизотиазол-3-едно. Може да предизвика
алергична реакция.
Съхранение
Да се съхранява при температури над 0°C . Срок на съхранение в оригинални, неотворени опаковки – най-малко 24
месеца, от датата на апроизводство, отбелязана на опаковката.
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