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GAMINIO APRAŠYMAS 

Produkto Nr. : 1.719 

 

TECMA - PAINT
®
 OX 

Antikorozinis gruntas 

 

APRAŠYMAS 
Vandens pagrindo antikorozinis gruntas metaliniams paviršiams. TECMA PAINT

® 
OX  pasižymi puikiomis 

lankstumo, kietumo ir sukibimo savybėmis dengiant plieninius, karštai cinkuotos geležies ir aliuminio paviršius. 

Sudėtyje nėra tirpiklių, todėl gali būti naudojamas vidaus patalpose. Siekiant prailginti antikorozinio sluoksnio 

tarnavimo laiką, apdorotus paviršius reikia papildomai nudažyti, emaliuoti, padengti chlorkaučiuko dažais arba 

epoksidais, lygiai taip pat, kaip ir su kitais gruntais.  

 

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS 
Paviršiai turi būti sausi, nuo jų turi būti pašalinti riebalai, tepalai, dulkės ir kiti teršalai. Nuo surūdijusių paviršių 

reikia pašalinti rūdis, panaudojant smėliasrovę arba metalinį šepetį. Metalinius paviršius rekomenduojama 

pašiaušti, kad pagerinti grunto sukibimą.  

 

NAUDOJIMAS 
TECMA PAINT

® 
OX  nereikia skiesti. 

Tepamas: teptuku arba voleliu. Prieš panaudojant reikia suplakti. Pakanka nugruntuoti vienu sluoksniu, jeigu 

vėliau paviršius bus padengiamas kita danga. Kitais atvejais, reikia gruntuoti 2-3 kartus. 

 

TECHNINĖS SAVYBĖS 
Tankis: 1,23 ± 0,05 kg/l 

Klampumas: 86 ± KU 

Džiūvimo laikas esant 20°C ir 60% santykiniam oro 

drėgnumui:  

prisiliesti galima po 20 – 30 minučių. Perdažyti 

po 6-8 valandų 

Tirpikliai (tik valymui):  vanduo 

Atsparumas temperatūrai:  iki 70°C 

Teorinė išeiga: 7 m²/kg dengiant 40 mikronu storiu 

 

YPATINGOS REKOMENDACIJOS: 

 Netepkite, jeigu santykinė oro drėgmė viršija 80% arba metalo temperatūra mažesnė nei 3°C virš rasos 

taško; 

 Netepkite prie žemesnės nei 7°C temperatūros; 

 Netepkite, jeigu gruntui džiūnant yra tikėtinas lietus; 

 Netepkite esant tirštam rūkui, dulksnai ar sningant; 

 Tepant ant rūdžių, keliose vietose, rūdys gali nubėgti ir tose vietose ant grunto atsiras dėmės. Tokiu 

atveju, nuvalykite dėmes skudurėliu ir padenkite jas galutine danga; 

 Šis gruntas nepripažįsta jokių skiediklių, tad bandant gruntą praskiesti gali keistis ir gaminio savybės.  

 

PAKUOTĖ 
10 ir 25 kg metaliniai kibirai. 

 

PRIVALUMAI 

 Bekvapis 

 Puikus sukibimas 

 Puiki antikorozinė apsauga 


