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Grundul Elabrick este folosit ca agent de 

amorsare pentru adezivul special Elabrick. 

 

 

 

Reglează bine proprietăț ile tuturor 

suprafeț elor absorbante. Prelungeș te timpul 

de prelucrare a adezivului special Elabrick. 

Grundul este permeabil la vapori. 

 

 

 

Poate fi utilizat pe pereț i interiori ș i exteriori.  

Grundul Elabrick este adecvat doar ca 

agent de amorsare pentru adezivul special 

Elabrick, iar adezivul special Elabrick este 

adecvat doar pentru montarea benzilor de 

faianț ă Elabrick. 

Poate fi utilizat pe orice suprafaț ă fermă, 

curată ș i uscată, capabilă să suporte 

sarcina ș i uș or absorbantă. Trebuie 

verificată capacitatea straturilor deja 

prezente de a prelua sarcina. Orice strat 

care nu poate suporta sarcina trebuie 

îndepărtat. Orice strat de nivelare care a fost 

aplicat trebuie lăsat să se întărească 

complet ș i să se usuce înainte de aplicarea 

grundului. Suprafeț ele murdare sau 

contaminate trebuie curăț ate ș i/sau 

tratate. Cereț i întotdeauna sfaturi dacă 

aveț i îndoieli. 
 

 

 

 

Grundul poate fi aplicat cu ajutorul unui 

trafalet sau a unei pensule mari ș i plate. 

Uneltele trebuie curăț ate cu apă călduț ă 

imediat după utilizare, înainte ca grundul să 

se întărească. 

 

 

 

 

 

liant: poliacrilat fără alchilfenoli etoxilaț i (APEO), pe bază 

de apă 

umpluturi: nisipuri ș i pulberi pe bază de cuarț  

forma furnizată: lichid 

densitate: ±1,15 g/cm³ 

pH: la 20°C: 8,0-9,0 
temperatură: temperatura minimă a suprafeț ei ș i a aerului este de +5°C 

 temperatura maximă a suprafeț ei ș i a aerului este de 30°C 

(atât la aplicare, cât ș i în timpul uscării) 

depozitare: păstraț i în loc răcoros dar ferit de îngheț  în 

timpul depozitării ș i transportului 
consum: ±0,25 kg/m² în funcț ie de suprafaț ă ș i de metoda de 

lucru  

coloare: de culoare deschisă 

ambalaj: găleț i de 5 ș i 15 kg 

securitate: consultaț i fiș a de securitate pentru adeziv special / 

grund Elabrick 
 

 

 

Agitaț i grundul gata de utilizare, înainte de utilizare. Distribuiț i uniform 

pe suprafaț ă cu ajutorul unui trafalet sau a unei pensule mari ș i plate. 

Lăsaț i să se usuce timp de cel puț in 24 de ore după prelucrare. 

Procesul de uscare fizică a produsului implică evaporarea apei. 

Umiditatea ridicată ș i/sau temperaturile scăzute pot încetini procesul 

de uscare. Nu prelucraț i la temperaturi mai mici de +5°C sau mai mari 

de 30°C. Straturile de grund sunt rezistente la intemperii doar într-o 

măsură limitată. Curăț aț i uneltele imediat după utilizare cu apă 

curată. 
 

 

 

 

 

Produsele nu sunt clasificate ca fiind periculoase în conformitate cu 

directivele CE. Asiguraț i o ventilaț ie suficientă în timpul prelucrării. A 

nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de contact cu ochii/pielea: 

clătiț i cu apă călduț ă ș i consultaț i un medic dacă aveț i îndoieli. În 

caz de înghiț ire: clătiț i gura pacientului ș i consultaț i un medic. 

Menț ineț i pacientul calm ș i nu provocaț i vărsături. 
 

 

 

Dacă materialul este păstrat în ambalajul original închis, termenul de 

valabilitate este de cel puț in 18 luni, dacă este depozitat în condiț ii 

răcoroase ș i la adăpost de îngheț . Data de expirare este indicată pe 

ambalaj. Dacă ambalajele au fost deschise, acestea trebuie în mod 

adecvat bine după utilizare; termenul de valabilitate va fi limitat. 

Putem prescrie modul corect de utilizare cu succes a produselor 

noastre, dar nu putem verifica ceea ce se face. Prin urmare, putem 

garanta doar calitatea produselor noastre atât timp cât acestea 

sunt acoperite de termenii ș i condiț iile noastre de vânzare ș i de 

livrare; nu garantăm modul în care sunt prelucrate produsele. 

Dacă aveț i îndoieli cu privire la o anumită suprafaț ă, vă 

recomandăm să realizaț i mai întâi câteva benzi de test pentru a 

preveni probleme (viitoare) pentru care nu ne putem asuma nicio 

răspundere.  

Această fiș ă tehnică înlocuieș te toate fiș ele tehnice anterioare. Ne 

rezervăm dreptul de a face orice modificări care sunt rezultatul 

progresului tehnic. 
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