
13/03/2014WWW.ARGILUS.FR

ОПИСАНИЕ

СЪСТАВ

НАНСЯНЕ

КАТЕГОРИЯ

ПЛЪТНОСТ

PH

COV/ ЛОС

ТОЧКА НА ГОРЕНЕ

СУХО ВЕЩЕСТВО

РАЗХОДНА НОРМА

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ

СЪХРАНЕНИЕ

ОПАКОВКА

Контактен грунд с фракция, предназначен за глинени мазилки ARGILUS ™.

Водно дисперсен съполимер,  калибрирани варовикови частици.

Само за вътрешно приложение
Грунда за глинени мазилки на ARGILUS улеснява адхезията/контакта между глинените 
мазилки и гладки основи/стени. Нанася се директно върху всички изброени по-долу, 
чисти стени, с помоща на валяк с полу дълки влакна.  Apply directly on all types of clean 
walls, even old thanks to semi-long hair paint roll :

- Гипсокартон
- Fermacell плоскости
- Гипс
- Коркови пана
- Пана от дървесни фибри
- Газобетон
- Боядисвани стени Моля свържете се ARGILUS ™ за други видове стени 

AFNOR NF T    30-700   Famille II classe 2b2

1,65

8

VOC/ЛОС  регламент 2004/42/CE
EU Максимална допустима граница за този тип продукт (cat.A/c) : 75 g/l(2007)/40 g/l(2010) 
Продукта съдържа максимум 6g ЛОС / л.

Незапалим

18,11 %

около 0.5Kg /m² -            при панели от дървесни влакна, разходът може да достигне до 1 кг / м²

8 часа след нанасяне

Пазете от замръзване и температура над 45°C

Кофи от 5  или 15 Kg
Опаковка в PET 100% рециклируем.

ARGILUS ™ ТЕНИЧЕСКА КАРТА 

ГРУНД ЗА ГЛИНЕНИ МАЗИЛКИ
ГОТОВ ЗА 

УПОТРЕБА



За всякакви възникнали въпроси, не се колебайте да се свържете с Argilus на 00 33 2 51 34 
93 28 или с представителя за България и региона - Брезза ди колори ООД  +359 879 82 58 50 

WWW.BREZZADICOLORI.COM  

ПРЕДИМСТВА
- Готов за употреба продукт
- Подпомага адхезията/слепването на мазилката към стената
- Произведено във Франция
- Природосъобразен продукт

ПРИ УПОТРЕБА
- Нанасяйте при температура между 5 и 30°C
- Гипсови шпакловки е необходимо да са съхнали в рамките на  ±4 преди нанасяне на грунда 
- В случай на поглъщане, потърсете лекар и му покажете опаковката на продукта
- Съхранявайте в затворена оригиналната опаковка
- След употреба на продукта, предайте опаковката за рециклиране на оказаните места
- Не изхвърляйте остъци от продукта в канализацията

ВИДОВЕ ОСНОВИ ЗА НАНАСЯНЕ
Само за употреба в интериора върху чисти и сухи основи (гипсова шпакловка, гипсокартон, fermacell плоскости, 
боядисани стени...)

НАЧИН НА УПОТРЕБА
- Възможност за разреждане с вода 3 -5% при много топло време за да се улесни нанасянето 
- Разбъркайте преди употреба
- Почистете стената
- Нанасяйте Грунда за глинени мазилки ARGILUS с валяк ссъс средно дълги влакна или четка. 
 - Употребявайте продукта при температура между 5 и 30°C
- Почистете инсрументите след приклщчване на работа
- Оставете грунда да изсъхне за 8 часа преди да продължите с нанасяне на глинена мазилка.


