
  GRUNTĒŠANAS SASTĀVS
PUTSGRUND

Tehniskie dati:

Krāsa bezkrāsaina
Iepakojums 3 un 10 L
Materiāla patēriņš 5 m²/L, atkarībā no virsmas uzsūkšanas spējas
Saistviela akrils ar silāna/siloksāna piedevu
Šķīdinātājs ūdens
Žūšanas laiks nelīp pēc 1 stundas, pārkrāsot var pēc 4 stundām pie +23°C un 50% relatīvā

gaisa mitruma.
Uzglabāšanas noteikumi Sargāt no sasalšanas!
Ugunsdrošība Nedegošs!
Uzklāšanas veids ota, rullītis, pulverizators (zemspiediena)

Materiāla tips
Putsgrund– gruntēšanas sastāvs, kas pastiprina virsmu  un samazina ūdens absorbcijas spēju
tajā. Putsgrund arī palīdz saglabāt virsmu sausu dēļ zemas ūdens absorbcijas un dziļas
iekļūšanas virsmā, ļaujot virsmai elpot un iztvaikot mitrumam no tās. Piemērojama vienā
sistēmā ar krāsu Putsfärg.

Pielietošanas sfēra
Putsgrund nostiprina un sasaista drūpošas, porainas minerālās virsmas. Ieteicams kā grunts
līdzeklis nolietotām šķiedru stiprinātām plātnēm, kā piemēram Eternit. 

Specifiskās īpašības
Putsgrund uzlabo spēju krāsai piesaistīties pie virsmas, radot gludāku, daudz vienmērīgāku
krāsas pārklājumu un palielinot tās izturību. Putsgrund ūdens atgrūdošās īpašības samazina
plaisu rašanās risku sala laikā un novērš izšķīdušās sāls migrāciju virsmā.   

Virsmas sagatavošana pirms pārkrāsošanas.
Jaunam apmetumam un jaunai betona virsmai ieteicams ļaut nožūt vismaz divus mēnešus
pirms krāsošanas. Noņemiet veidņu eļļas paliekas un cementa pienu no jaunām betona
virsmām. Nomazgājiet netīrās virsmas. Salabojiet bojātās virsmas. Ja virsma ir taukaina,
nomazgājiet to ar attaukojošu līdzekli. Tādu materiālu kā Eternit (azbesta cements) apstrādi
jāveic autorizētām personām. 

Nogruntējiet virsmu, pēc tam, kad tā ir nožuvusi. Var paiet vairākas dienas, līdz virsma
izžūst, atkarībā no tās absorbcijas spējām, biezuma un laika apstākļiem. Uzklājiet Putsgrund
ar plānu otu, rulli vai pulverizatoru (zema spiediena). Uzklājiet Putsgrund bagātīgi, bet
raugoties, lai neveidojas plēvīte uz virsmas. 

Instrumentu tīrīšana.
Instrumentus attīra ar ūdeni.

Uzmanību!
Gaisa, virsmas un krāsas temperatūrai krāsošanas laikā jābūt vismaz +5°C. Nekrāsojiet tiešos
saules staros, lietus laikā vai, ja pastāv rasas veidošanās risks uz virsmas.   
Pirms jaunu virsmu krāsošanas, pārliecinieties, vai žūšanas process ir apstājies. Uzlīmējiet uz
krāsojamās virsmas plēves gabalu ar līmlenti pa visu perimetru, tā lai nepiekļūst gaiss.



Noturiet plēvi uz virsmas aptuveni 12 stundas. Ja zem plēves virsma paliek tumšāka vai
parādās rasas pilieni, virsma nav gatava krāsošanai.
Noņemiet pēc iespējas vairāk krāsas paliekas no instrumentiem, pirms tos mazgāt ūdenī.
Nepieļaujiet šķidro krāsas palieku nonākšanu kanalizācijā, nododiet to specializētajās
savākšanas stacijās. Tukšo taru nododiet otrreizējai pārstrādei.


