
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

1K ЕПОКСИДЕН ГРУНД 

Артикулен номер: 26032 

Употреба: Авторепаратура/ Грундиране 

Обща характеристика: : 1K Епоксиден грунд е подходящ за всякакъв   вид 

поправка. Осигурява отлична адхезия и защита 
срещу корозия на повърхности от стомана, 
поцинкована стомана, алуминий и анодизиран 
алуминий. Съхне бързо, нанася се лесно, възможно 
е нанасяне мокро в мокро. Предоставя добра 
изолация срещу влага. Почистете добре 
повърхността с обезмаслител; използвайте 
подходящ препарат за повърхностите от 
фибростъкло. Препоръчва се нанасянето на 2K 
епоксиден грунд след като 1K епоксиден грунд 
изсъхне. Грундът е съвместим с бои както на водна 
основа, така и с всякакви други. 

Качества и свойства : 
-   Отлична адхезия и защита срещу корозoия 

на повърхности от стомана, галванизирана 
стомана, алуминий и фибростъкло. 
-   Лесно и бързо нанасяне 
-    Бързо съхнене 
-     Добра изолация срещу влага 

 -    Може да се нанася мокро в 
мокро 

Физични и химични характеристики: 

 Основа: Епоксидна смола    
Цвят: сиво 
Мирис: химично съединениe 

Покривност: 1 м² 
 

Повърхности: гол, шлайфан метал, поцинкованипочистении шлайфаниповърхност и, 

алуминий и анодизиран алуминий, стара почистена и шлайфана боя, почистено и шлайфано 

фибростъкло, повърхности от пластмаса, грундирани с 1K Грунд за пластмаса 

Температурна устойчивост: до 90 °C 

Съхранение:  10 години при подходящо съхранение (=10°-25°C, относителна влажност 

на въздуха макс. 60%) 

 

 



-   Опаковка : Аерозол,максимален обем 400ml 

-   ЛОС съдържание: 274,5g 

Опазванена околанатасредаи етикиране : 

Опазване на околната среда:: 1K  Епоксиден грунд е 100%  без съдържание на тежки метали. 
Капачката и опаковакта са направени от рециклируеми материали. 
Изхвърляне: Само напълно празни опаковки могат да се изхвърлят в контейнери за смет или за 
рециклиране. Неизпразнени опаковки да се третират като "специален отпадък". Маркировка/ 
Етикиране: Всики продукти са в съответствие с постановленията в Директива 1999/45/EG. 
Всички аерозоли отговарят на TRGS 200 и TRG 300, както и на 
 

Директива 75/324/EWG относно аерозолите в съответната валидна версия. 

Инструкции за ползване: 

Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте указанията на етикета. 

Нанасяне: 
Отстранете ръждата от металната повърхност 

   Почистете с обезмаслител и шлайфайте 

Почистете повърхности от фибростъкл антистатичен препарат за пластм§аса о с 
ете флакона за 2 мин. Разклат 

Направете проба 
Повърхността трябва да е добре почистена и подсушена   § 
Само за професионална употреба 
§Носете подходяща маска (препоръчва се A2/P3) 

 


