“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ
ГРУНД АЛКИДЕН
АНТИКОРОЗИОНЕН БЪРЗОСЪХНЕЩ АУ-023
ЛП-ТС-083/2004

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
Предназначен е за грундиране на повърхности от черни метали и метални
конструкции, експлоатирани на открито и в закрити помещения. Върху
грундираните повърхности могат да се нанасят всички видове алкидни и алкидноакрилатни бои, лакове и емайллакове, както и Емайллак алкиден бързосъхнещ.
Подготовка на основата и начин на нанасяне
Преди нанасяне на грунда е необходимо повърхностите да се почистят от
прах, механични замърсявания и маслени петна.
Нанася се с четка, валяк, или шприц пистолет: въздушно и безвъздушно при
температура не по-ниска от 5°С.
При нанасяне с четка или валяк интервалът на препокриване с алкидни,
алкидно-акрилатни бои и емайллакове е 5 часа.
При безвъздушно шприцване интервалът на препокриване е 30 мин.
При необходимост грундът се разрежда 1-3% с Разредители “К” на
“ЛАКПРОМ” АД. Разредителят се прибавя на малки порции, при непрекъснато
разбъркване до пълно хомогенизиране на системата.
За измиване на зацапани места и инструменти се използва Разредители “К”
на “ЛАКПРОМ” АД.
Технически данни
1. Цвят
2. Съхливост 20 °С

3. Разход
Технически показатели:

Наименование на показателите

№
1.
2.
3.
4.

- червено-кафяв
- 10 мин. от прах;
- 30 мин. на пипане;
- 60 мин. пълна съхливост.
- 10 – 13 м²/л
( 70 – 100 g/m²)

Външен вид на грунда след разбъркване
Еластичност на филма ( огъване върху цилиндрично
тяло), mm, не повече от
Твърдост на филма с апарат МЕ-3, не по-мако от
Устойчивост на еднослойно покритие с дебелина на
филма 25-30 µm при температура /20±2/°C, h, не помалко от:
• Дестилирана вода
• На 5 % р-р на натриев хлорид в дестилирана вода
• На дизелово гориво
• На минрално масло
• На 0,5 % р-р на солна киселина в дестилирана вода

ЦЕНТРАЛА
996 32 47

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ
996 30 71, 996 41 46

ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ
996 43 38

Характеристика и
норми
Хомогенна,
лесноподвижна течност
2
0,3

72
72
72
240
48
ФАКС
996 31 42; 996 31 39

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ
Опаковка
Метални кофи по 18 л.
Съхранение
Съхраняват се в закрити и сухи складови помещения, при температура 0°С 25°С, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи.
Гаранционен срок
24 месеца от датата на производство.
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