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1. Özellikler/Uygulama 
 

• MEM UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKOPLUS fayanslama veya macunlama 
öncesinde zeminin hazırlanması (emiciliğin azaltılması) için suda inceltilebilir bir 
yapışma ve astarlama dispersiyonudur. 

• MEM UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKÖPLUS beton, gözenekli beton, alçı sıva, 
alçıpan plakalar, sunta plakalar, kireç ve çimento sıva, kalsiyum sülfat ve çimento şap 
için uygundur. 

• MEM UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKÖPLUS iç ve dış mekânda, duvar ve zemin 
için uygulanabilir. 

 
2. Zemin ve işleme 
 

• Zemin katı, kuru ve yağlar ve eski boyalardan arındırılmış olmalıdır. 
• İşlenmeyecek yüzeylerin üzeri örtülmelidir. 
• MEM UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKÖPLUS 1:1 karışım oranında inceltiniz. 

Emici, çimentolu zeminlerde 1:3 karışım oranına kadar inceltilebilir. 
• İnceltilmiş astarı eşit bir şekilde sürünüz ve şeffaf bir film halinde kurumaya bırakınız. 

Bir birikinti oluşumu engellenmelidir. 
• Ardından dolgu macunu veya fayans yapıştırıcısı sürünüz. DİKKAT: Neme karşı 

hassas zeminlerde, örn. kalsiyumsülfat şap, en az 4 saatlik bir kuruma süresi 
bırakılmalıdır. Sunta plakalarda en az 24 saat bekleme süresi bırakınız. 

 
 
3. Tüketim 
 

• Yakl. 75 g/m² (1:1 inceltilmiş)  
• Yakl. 40 g/m² (1:3 inceltilmiş) 

 
4. İşleme sıcaklığı 
 

• +10°C altında değil 
 
5. Malzeme bileşimi 
 

• Modifiye stirol akrilat kopolimerler, katkı maddeleri, konservasyon maddeleri, su 
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6. Dayanıklılık 
 

• Kurallara uygun depolamada orijinal kabının içinde en az 18 ay. 
 
7. Teknik veriler 
 

• Renk:    Beyaz, kuruduktan sonra şeffaf 
• Kıvam:    Düşük viskoz 
• GISCODE:   TRGS 610 uyarınca D 1 – Solventsiz 
• GEV-EMICODE:  EC 1 PLUS „çok düşük emisyonlu“ 
• RAL UZ 113:   Blauer Engel 
• Yoğunluk:   1,0 g/cm3 
• Ürün için AB sınır değeri (Kat A/i): 140g/l. Bu ürün < 140g/l VOC içerir. 

 
8. Temizlik 
 

• Çalışma aletleri kurumadan önce suyla temizlenmelidir. 
 
9. Depolama 
 

• MEM UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKÖPLUS kuru, serin ve donmayacak şekilde 
saklanmalıdır.  

• İşlenmemiş malzemeyi orijinal kabının içinde iyi kapatılmış şekilde muhafaza ediniz. 
 
10. İş ve çevre koruması 
 

• MEM UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKÖPLUS çocukların erişemeyeceği şekilde 
muhafaza edilmelidir. 

• İşleme/kurutma sırasında ve sonrasında yeterli havalandırmaya dikkat edin. 
• Ürünün işlenmesi sırasında yeme, içme ve sigara içme önlenmelidir. 
• Gözlerle veya ciltle temas durumunda hemen suyla durulayın. 
• Kanalizasyona, sulara veya toprağa ulaşmasını engelleyin.  
• Zemin kaplama işlerinden sonra en iyi mekân havası kalitesi için, normlara uygun 

döşeme koşulları ve iyice kurumuş zeminler, astarlar ve dolgu macunları temel 
koşuldur. 

• MEM UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKÖPLUS metil ve benzisotiyazolon içerir. Tel.-
Nr. +49 (0) 491/92580-16 altında alerjikler için bilgiler. 
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11. Güvenliği tekniği notları 
 

• Güvenlik veri kağıtları üzerindeki tehlike notlarını ve güvenlik önerilerini dikkate alın 
• Kimyasallarla çalışırken klasik dikkat tedbirleri dikkate alınmalıdır. 

 
12. Atığa çıkartma 
 

• Ürünleri mümkün mertebe toplayın ve tekrar kullanın. 
• Artıkları boşaltılmış, içi kazınmış veya damlamayan plastik kaplar geri 

dönüştürülebilir. 
• Sıvı artık içeriğine sahip kap yanı sıra toplanmış, sıvı ürün artıkları özel çöptür.  
• Sertleşmiş artık içeriğe sahip kap şantiye çöpü/ev çöpüdür. 

 
13. Teslimat biçimi 
 
MEM UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKÖPLUS, 1 kg: 
MEM ürün numarası: 30822625     EAN no.: 4010327516173 
 
MEM UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKÖPLUS, 5 kg: 
MEM ürün numarası: 30822626     EAN no.: 4010327516197 
 
 
 
 
 
 
Ürünlerimizin doğru ve başarılı uygulaması, kontrolümüze tabi değildir. Bir garanti bu yüzden 
ürünlerimizin müteakiben işlenmesi için değil, sadece satış ve teslimat koşullarımız çerçevesinde 
kalitesi için verilebilir. Teknik bilgi föylerimiz en iyi bilgi durumuna göre bilgilendirmektedir. Patent 
hukuku bakımından da yükümlülükler buradan türetilemez. Bu teknik bilgi föyünde garanti edilenleri 
aşan özellik teminatları ve kullanım olanakları, yazılı teyidimizi gerektirmektedir. 
Durum Temmuz 2017 – eski sürümler geçersizdir.  
 


