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GAMINIO APRAŠYMAS 

 
Produkto Nr. : 4109 

 

TECMA – PAINT  A-H 
Gruntas drėgniems paviršiams 

 

APRAŠYMAS 
Epoksidinis gruntas be tirpiklių skirtas dengti mineralinius paviršius. Tinka dengti tiek sausą, tiek šlapią 

cementinio pagrindo paviršių, betoną, natūralų ir dirbtinį akmenį, tinką ir t.t. 

Šios grunto pagalba ant drėgnų paviršių galima užtepti bet kokio tipo epoksidinę arba poliuretaninę dangą, pvz.: 

TECMA PAINT ECOPOX, TECMA PAINT EI, TECMA IMPERAL P-98 ir P-2008, IMPERMEABILIZANTE 

30A, TECMA PAINT AUTONIVELANTE. Puikios grunto sukibimo savybės leidžia įvairias dangas užtepti ant 

pagrindo, kai įprastai jos nesukibtų. 

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 
Pagrindinė medžiaga: Epoksidas 

Maišymo santykis (pagrindinis komponentas/kietiklis) 6:4 

Apdorojimo laikas prie 23°C: 45 minutės 

Išeiga: 6 m²/kg prie 150 mikronų 

Džiūvimo laikas prie 23°C: 

Liesti galima po 6 valandų; sukietėja po 12 valandų. 

Perdažyti galima mažiausiai po 8 valandų, bet ne 

vėliau nei per 48 valandas 

 

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS 
Paviršius turi būti neužterštas tepalais ir riebalais. Dulkės, smėlis ar kiti teršalai turi būti nuvalyti. Visi prastai 

sukibę paviršiai pašalinti. 

Visiškai neporėtus paviršius rekomenduotina nusmėliuoti arba panaudoti DESCA 2F valiklį, kuriuo bus išgautas 

reikiamas šiurkštumas.  

ĮRENGIMAS 
Išpilkite kietiklį į pagrindinio komponento talpą ir maišykite dvi minutes kol išgausite vientisą konsistenciją. 

Tepkite gruntą teptuku, voleliu ar gumine glaistykle. Padengti reikia visą paviršių. Po mažiausiai 8 valandų 

galima tepti galutinę dangą. 

 

YPATINGOS REKOMENDACIJOS: 
 Netepkite prie žemesnės nei 5°C temperatūros 

 Nesusimaišykite daugiau grunto nei spėsite sunaudoti per 45 minutes. 

 

PAKUOTĖ IR SANDĖLIAVIMAS 
Produktas tiekiamas komplektais metaliniuose kibiruose po 2+3 kg ir 4+6 kg. 

Laikant produktą sandariai uždarytą, jo galiojimo laikas 1 metai, laikant žemesnėje nei 30°C temperatūroje. 

 

 

 

 

**Informacija duomenų lape, taip pat ir rekomendacijos, tiek žodinės, tiek rašytinės arba gautos iš bandymų atliktų mūsų laboratorijose ar trečiųjų šalių, yra 

pateikiamos sąžiningai remiantis mūsų patirtimi ir gautais bandymų rezultatais, bet tai nėra garantija. Mūsų rekomendacijos neatleidžia nuo atsakomybės 

tinkamai susipažinti su produktu prieš jį naudojant ir atlikti bandymus turint abejonių dėl produkto tinkamumo konkrečiam panaudojimui. Darbų atlikimas, 
naudojimas ir laikymas bet kurio iš mūsų produktų nėra mūsų kontroliuojamas ir todėl visa atsakomybė tenka tam, kuris produktą naudoja. Taigi, 

neatsižvelgiant į ankščiau paminėtas instrukcijas, visa atsakomybė tenka produkto naudotojui.** 
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