Instrukcja techniczna
UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKOPLUS
1. Właściwości/zastosowanie
•
•

•

MEM UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKÖPLUS to wodorozcieńczalna dyspersja
gruntująca i poprawiająca przyczepność do przygotowania podłoża (zmniejszanie
chłonności) przed ułożeniem płytek lub szpachlowaniem.
MEM UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKÖPLUS jest odpowiednia do podłoża
chłonnego i niechłonnego jak beton, beton porowaty, tynk gipsowy, płyty gipsowokartonowe, płyty wiórowe, tynk wapienny i cementowy, jastrych siarczanu wapnia i
cementowy.
MEM UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKÖPLUS można stosować na ścianie i
podłożu wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz.

2. Podłoże i sposób użycia
•
•
•
•
•

Podłoże musi być trwałe, suche i wolne od oleju i starych powłok malarskich.
Nieobrabiane powierzchnie należy przykryć.
MEM UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKÖPLUS rozcieńczyć w stosunku 1:1. W
przypadku silnie chłonnych powierzchni cementowych można rozcieńczyć w stosunku
1:3.
Równomiernie nanieść rozcieńczony podkład i odczekać aż wyschnie, do uzyskania
przezroczystej warstwy. Unikać powstawania kałuży.
Następnie nanieść masę szpachlową lub klej do płytek. UWAGA: Należy pamiętać,
że w przypadku podłoża wrażliwego na wilgoć, jak np. jastrych siarczanu wapnia,
czas schnięcia wynosi przynajmniej 4 godziny. W przypadku płyt wiórowych należy
odczekać przynajmniej 24 godziny.

3. Wydajność
•
•

ok. 75 g/m² (rozcieńczenie 1:1)
ok. 40 g/m² (rozcieńczenie 1:3)

4. Temperatura stosowania
•

nie poniżej +10°C

5. Skład materiału
•

Zmodyfikowane kopolimery SAN, dodatki, środki konserwujące, woda.
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6. Okres trwałości
•

Co najmniej 18 miesięcy w zamkniętym oryginalnym pojemniku i w zalecanych
warunkach przechowywania.

7. Dane techniczne
•
•
•
•
•
•
•

Kolor:
biały, po wyschnięciu przezroczysty
Konsystencja:
niskiej lepkości
GISCODE:
D 1 – nie zawiera rozpuszczalników zgodnie z TRGS
610
GEV-EMICODE:
EC 1 PLUS „bardzo niskoemisyjne”
RAL UZ 113:
Blauer Engel („błękitny anioł”)
Gęstość:
1,0 g/cm3
Wartość graniczna UE dla produktu (Kat. A/i): 140 g/l Produkt zawiera < 140 g/l
lotnych związków organicznych (VOC).

8. Czyszczenie
•

Przed zaschnięciem urządzenia robocze wyczyścić wodą.

9. Przechowywanie
•
•

MEM UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKÖPLUS należy przechowywać w miejscu
suchym, chłodnym i odpornym na działanie mrozu.
Niewykorzystany materiał przechowywać w dobrze zamkniętym, oryginalnym
pojemniku.

10. Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska
•
•
•
•
•

MEM UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKÖPLUS przechowywać w sposób, który
uniemożliwia dostęp dzieciom.
Podczas obróbki/suszenia i po zakończeniu zapewnić dobrą wentylację.
Podczas obróbki produktu nie spożywać posiłków, nie pić napojów i nie palić.
W przypadku kontaktu z oczami lub skórą należy natychmiast przemyć te miejsca
dużą ilością wody.
Nie dopuścić, aby materiał przedostał się do kanalizacji, wód powierzchniowych lub
gruntu.
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•

•

Podstawowym założeniem dla zapewnienia możliwie najlepszej jakości powietrza w
pomieszczeniu po zakończeniu prac związanych z pokryciami podłogowymi są
warunki układania oraz dobrze wyschnięte podłoża, warstwy podkładowe i masy
szpachlowe.
MEM UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKÖPLUS zawiera MIT i BIT. Informacje dla
alergików pod nr tel. +49 (0) 491/92580-16.
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11. Wskazówki bezpieczeństwa technicznego
•
•

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących zagrożeń i bezpieczeństwa
znajdujących się na pojemnikach i zawartych w kartach charakterystyki produktu.
Należy przestrzegać zwykłych środków bezpieczeństwa obowiązujących przy
użytkowaniu chemikaliów.

12. Utylizacja
•
•
•
•

W miarę możliwości zbierać produkt i dalej użytkować.
Opróżnione, wydrapane lub nie kapiące pojemniki z tworzywa sztucznego nadają się
do recyklingu.
Pojemniki zawierające płynne resztki oraz zebrane, płynne resztki produktu należą do
odpadów specjalnych.
Pojemniki
zawierające
zaschnięte
resztki
należą
do
odpadów
budowlanych/domowych.

13. Forma dostawy
MEM UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKÖPLUS, 1 kg:
Numer artykułu MEM:
30822625

Nr EAN: 4010327516173

MEM UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKÖPLUS, 5 kg:
Numer artykułu MEM:
30822626

Nr EAN: 4010327516197

Prawidłowe i skuteczne stosowanie naszych produktów nie podlega naszej kontroli. Dlatego też
udzielamy gwarancji tylko na jakość naszych produktów w ramach naszych warunków sprzedaży i
dostawy. Gwarancja nie obejmuje skuteczności dalszej obróbki. Nasze instrukcje techniczne powstały
w oparciu o najlepszą wiedzę. Nie wynikają z tego żadne zobowiązania, również pod względem prawa
patentowego. Zapewnienia o istnieniu właściwości i możliwości użytkowania, które wykraczają poza
zakres określony w niniejszej instrukcji technicznej wymagają naszej zgody na piśmie.
Stan: lipiec 2017 – starsze wydania tracą ważność.
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