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Baltas antikorozinis gruntas rūdijančiam metalui

Džiūvimo laikas
Dervos
tipas

Blizgesys Išeiga
Patartinas dažymo

metodas
Skiediklis -
valiklis liesti Antras

sluoksnis
Pilnai subręsta

Alkidinė
derva

Matinis
iki 3 %.

iki 35m2

iš 1galono
(3,8 litro)

Beoris purškimas,
volelis,teptukas

Mineralinis
spiritas Po 30

minučių
Po 4 valandų 10 dienos

SAVYBĖS

PASKIRTIS

PAVIRŠIAUS
PARUOŠIMAS

GRUNTAVIMAS

Šis gruntas skirtas profesionaliam gruntavimui. Puikiai įsiskverbia ir sukimba su
nuvalytu metalo paviršiumi. Gruntas skirtas tik juodajam metalui gruntuoti.  Jį galima
uždažyti daugelio tipų dažais. Gruntas greitai džiūsta ir apsaugo metalą nuo rūdijimo.
Šį gruntą galima naudoti kaip laikiną apsauginį sluoksnį plienui, kurį vėliau
ruošiamasi šveisti ir dažyti, o taip pat, kaip tarpinį sluoksnį prieš dažant aukštos
kokybės emaliais. Išdžiuvusi grunto plėvelė atspari +1200 C.

Vidaus ir išorės paviršiams : Rūdijantiems metalams : metalinėms konstrukcijoms,
mašinų, įrengimų detalėms ir pan.viduje ir lauke. Nepatartina gruntuoti labai
rūdijančias paviršiaus vietas, nerūdijantį metalą (aliuminį ar galvanizuotą), taip pat
objektus, kurie bus naudojami po vandeniu

Nugremžkite senus dažus bei jų liekanas. Nuvalykite purvą, tepalus, riebalus, kreidą
bei kitus nešvarumus. Paviršiai, sudrėkę valant, turi pilnai išdžiūti. Užtaisykite plyšius.
Blizgius paviršius švelniai pašveiskite švitriniu popieriumi. Išryškėję nelygumai ant
naujų paviršių gali būti taisomi, tik gruntui visiškai išdžiūvus. Nelygias briaunas
pašlifuokite. Paviršius turi būti švarus ir sausas.

Gerai išmaišykite, įsitikinkite, kad pigmentas visiškai ištirpo, kad masė vientisa. Šį
gruntą geriausia purkšti beoriu, įprastu ar HVLP purkštuvu. Dengiamo ploto dydis
priklausys nuo paviršiaus struktūros ir purškimo būdo. Nedidelius paviršiaus plotus
galima gruntuoti teptuku. Negruntuokite, kai drėgmė kondensuojasi ant paviršiaus, kai
oro ar paviršiaus temperatūra aukštesnė nei +350 C ar žemesnė nei +70 C, taip pat
lietingu oru.

Dirbkite tik gerai vėdinamose patalpose. Gruntuodami ir gruntui džiūstant atidarykite
langus ir duris. Jei ašaroja akys, pykina ar skauda galvą, naudokite respiratorių ar
nutraukite darbą. Saugokite akis ir odą. Baigę gruntuoti gerai nusiplaukite rankas. Indą
laikykite sandariai uždarytą, grunto neperpylinėkite į kitus indus. Gruntui patekus į
akis, jas gausiai plaukite vandeniu ir skubiai kreipkitės į gydytoją.
Dėmesio. Nevalgykite ir negerkite. Saugokite nuo vaikų.
.

PRODUKTO SUDĖTYJE NĖRA GYVSIDABRIO  IR  ŠVINO
Gamintojas -  CORONADO Paint Co. Elk Grove Village ,IL , JAV

Oficialus atstovas -  UAB ”Tikrasis dažas” , Savanorių pr. 22,Vilnius  tel. 268 59 34, tel/fax 268 59 33
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