FIŞĂ TEHNICĂ
weber G700
Grund pentru amorsaj

DESCRIERE PRODUS
weber G700 este un material polimeric îmbogăţit cu aditivi organici si cuarţ.

DOMENII DE UTILIZARE
Se utilizează pentru egalizarea absorbţiei şi îmbunătăţirea aderenţei suprafeţelor suport înaintea aplicării
tencuielilor decorative. Se poate aplica pe tencuiala de bază, pe adezivul pentru plasa de armare a
sistemelor de izolaţie termică (ETICS) sau peste tinci.

MOD DE LUCRU
Suprafaţa suport trebuie sa fie curată, uscată şi fixă. Aceasta trebuie curăţată de resturile de vopsea sau alte
impurităţi existente.
Zonele în afara suprafeţei de aplicare se vor acoperi cu o bandă adezivă protectoare deoarece ulterior nu pot
fi curăţate complet.
Pe suportul verificat în prealabil se aplică grundul weber G700 pe toată suprafaţa cu ajutorul bidinelei sau
a trafaletului. În cazul în care o aplicare nu este suficientă este permisă o a doua aplicare. Tencuiala se
poate aplica numai după uscarea în întregime a suprafeţei.
Există o excepţie în cazul tencuielii cu granulaţie medie weber.pas mozaik când tencuiala trebuie aplicată
înainte de uscarea suprafeţei.

PRECAUŢII
Temperatura de lucru este de minim +50C şi de maxim +300C.
Lucrarea proaspătă trebuie protejată de razele solare, ploi sau alte intemperii până la uscare.
Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.
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DEPOZITARE
În locuri uscate, ferite de îngheţ şi temperaturi ridicate, pentru maxim 12 luni.

AMBALARE
Găleţi de 5 sau 20 kg

DATE TEHNICE
Aderenţa la suport:

≥ 0,1 N/mm2

Timp de maturare:

24 ore

Consum:
Masa volumică:
Conţinut de substanţe nevolatile:

0,1-0,2 kg/m2
1,18 kg/L
30 %

DATE PRIVIND SIGURANŢA ŞI SECURITATEA MUNCII

Xi

R36/37 Iritant pentru ochi şi sistemul respirator.
R43
Poate cauza sensibilizare în contact cu pielea.
S2
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
S24/25 A se evita contactul cu pielea şi ochii.
S26
În cazul contactului cu ochii se spală imediat cu apă din abundenţă şi se consultă
medicul de specialitate.
S37 A se folosi mănuşi corespunzătoare.
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