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Thrakon GLX 298 Betoncontact
Thrakon GLX 298 Betoncontact е готов за употреба контактен грунд на база акрилатна дисперсия с
добавени полимери и фин кварцов пясък. Използва се при слаби, плътни и неабсорбиращи повърхности
като притежава висока адхезия към всички видове минерални основи, което го прави идеален свързващ
слой между стари и нови основи. Цвят – розов.
ПРИЛОЖЕНИЕ

Служи като контактен слой при:
• лепене на нови фаянсови, теракотни и керамични плочки върху стари съществуващи плочки
(метода "плочка върху плочка")
• залепване на гипсокартон върху тухлени, бетонови и др. основи
• полагане на гипсови и вароциментови мазилки и шпакловки върху стени и тавани
• създаване на добра основа за непопиващи мазилки
СВОЙСТВА:
• Готов за употреба
• Не се разрежда с вода
• Не съдържа органични разтворители
• Заздравява основата
• Увеличава адхезията
• Не се смесва с други строителни материали
ПОЛАГАНЕ И НАЧИН НА РАБОТА:
Разбъркайте добре грунда преди употреба. Основата трябва да бъде суха, здрава, без мазни петна и
свободни частици, които намаляват адхезията. Продуктът се нанася в един слой с четка или валяк при
температура на въздуха и основата над 5°C. След пълното изсъхване на грунда (около 24 часа след
нанасяне) може да започне мазането или залепването на следващото покритие.
РАЗХОДНА НОРМА:
2
0,250 - 0,300 kg/m (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-метил-2H-изотиазол-3-едно (EINECS 247-500-7) и 2-метил-2H-изотиазол-3едно (EINECS 220-239-6). Може да предизвика алергична реакция.
НАРЕДБАТА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ЕМИСИИТЕ НА ЛОС:
A.з) “Фиксиращи грундове” -ППВ0 30/<30g/l. Готовият за употреба продукт съдържа <30 g/l.
СЪХРАНЕНИЕ
При температури от +5 до +35°C в оригинални, неотворени опаковки, в закрити и сухи помещения, далеч от
слънчева светлина. Да се пази от замръзване! Срок на съхранение - 24 месеца от датата на производство (виж
маркировката на етикета)
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