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Branchegegevens

Tiefengrund Ti 77

Soort materiaal

Ongepigmenteerde, oplosmiddelhoudende grondverf

Toepassingsgebied

Buiten en binnen

Tint

Kleurloos

Bindmiddelbasis

Speciale laagmoleculaire
oplosmiddelen

Soort. gewicht

Ca. 0,9 +/- 0,1

Eigenschappen

Diepe grondverf met zeer hoge penetratie. Voor het verstevigen van kritische
ondergronden. Zeer goede hechting voor verdere lagen. Alkalibestendig,
dampdiffusieopen

Droogtijd

Ca. 5 uur, overschilderbaar na circa 12 uur, afhankelijk van ondergrond en
temperatuur

Verwerkingsaard

Kwasten, spuiten (celbeton)

Verwerkingstemperatuur

Min. + 5 °C voor lucht en ondergrond

Materiaalverbruik

Ca. 150 - 300 ml/m², afhankelijk van het absorptievermogen van de
ondergrond

Opslagruimte

Koel en droog, buiten bereik van ontstekingsbronnen houden

Reiniging van het
gereedschap

Direct na gebruik met terpentine

Verpakking

1 l, 2,5 l, 10 l

Systeemopbouw

In het bijzonder in acht te nemen: VOB, deel C, DIN 18363

Voorbereiding van de
ondergrond

opgelost

in

organische

De ondergronden moeten schoon, droog en draagkrachtig zijn. Niet goed
hechtende oude verlagen moeten volledig verwijderd worden.
Geschikte ondergronden:

Verwerkingsmethode

polymerisaathars

Buiten en binnen, alle zuigende minerale
ondergronden en zuigende dispersieverflagen

Let erop dat de grondverf niet glanzend op het oppervlak blijft staan om een
goede hechting en een gelijkmatige droging van de volgende laag te
garanderen.
Voorzichtig:

In gesloten ruimten moet voor een goede
ventilatie worden gezorgd. Open licht en vuur
vermijden.
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EU-grenswaarden voor het
VOC-gehalte

Categorie: hLb-750 g/l (2010), dit product bevat < 750 g/l VOC

Opmerkingen
Vraag in moeilijke gevallen om advies. Raadpleeg RG veiligheidsinformatieblad!
Voor grootschalige toepassing binnen raden wij vanwege de typische geur van oplosmiddelhoudende
materialen het gebruik van bijv. een met water verdunbaar systeem aan.
In ruimtes waar levensmiddelen worden geproduceerd of opgeslagen en op buitengevelisolatiesystemen met
EPS-isolatieplaten geen oplosmiddelhoudende grondverf gebruiken.
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