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CASCO SUPERPRIMER
PASKIRTIS

GAMINIO SAVYBĖS

Paruoštas naudoti gruntas nelaidiems, lygiems ir nesugeriantiems
paviršiams.
Ypač tinka seniems keraminiams paviršiams, linoleumui, vinilinėms ir
guminėms dangoms.
Galima gruntuoti senas keramines plyteles, natūralaus akmens dangas,
„Terazzo“ paviršių, nepakankamai gerai nušlifuotas siūles iš bituminės
mastikos, senas dangas iš epoksidinių dervų, lygius ir sandarius
betoninius paviršius, senus paviršius, ant kurių yra vandeniui atsparių
klijų likučių, taip pat plieną ir kitus metalus.
Skirtas sienoms ir grindims (taip pat ir šildomosioms) patalpose.
Specialus gruntas sukibimui su lygiais nesugeriančiais paviršiais
pagerinti.
Išdžiūvus susiformuoja šiurkštus paviršius, pagerinantis kitų sluoksnių
sukibimą.
Lengvai tepamas voleliu arba teptuku.
Greitai išdžiūsta – maždaug per 1,5 val.
Mažos sąnaudos / geras dengiamumas – 1 litro užtenka maždaug 12m².
Be tirpiklių.
EMICODE EC1: labai mažas emisijos lygis.

TECHNINIAI DUOMENYS
Pagrindas

Vandeninė polimerų dispersija

Spalva
Sausųjų medžiagų dalis
Tankis
Pliūpsnio temperatūra
pH

Šviesiai mėlyna
Apie 63 %
Apie 1,38 kg/l
Nėra
Apie 9

DARBO SĄLYGOS
Darbinė ir pagrindo temperatūra
Džiūvimo laikas
Sąnaudos
Darbo įrankiai
Pakuotė
Tinka naudoti
Laikymo sąlygos

Ne mažiau kaip +15 °C.
Apie 1,5 val.
100–130 g/m². 1 litro užtenka padengti 10–14 m² plotą.
Volelis, teptukas.
1L
12 mėnesių
Laikyti neatidarytoje gamyklinėje pakuotėje. Laikyti ne žemesnėje kaip
+5 °C ir ne aukštesnėje kaip +30 °C temperatūroje.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Pagrindo paruošimas
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Paviršius turi būti sausas, tvirtas, stabilus, atsparus deformacijoms; nepadengtas dulkėmis, purvu, alyva,
riebalais, valymo priemonėmis su vašku; ant jo turi nebūti atšokusių dalelių. Tinkamu būdu (pvz., plaunant
arba šalinant riebalus) nuvalykite bet kokias medžiagas, kurios gali pabloginti sukibimą. Senus vandeniui
atsparius klijus reikia, kiek įmanoma, pašalinti mechaniškai. Senos dangos turi būti gerai sukibusios su
pagrindu; jei jos sukibusios silpnai, jas reikia pašalinti.
Maišymo santykis
„Casco SuperPrimer“ naudokite neskiestą.
Dengimas
Prieš naudojimą „Casco SuperPrimer“ išmaišykite. Tolygiai užtepkite gruntą ant sauso paviršiaus tinkamu
įrankiu, pvz., trumpų plaukų voleliu arba teptuku. Venkite sankaupų susidarymo.
Džiūvimo laikas
Gruntui išdžiūvus, maždaug po 0,5–3 valandų, galima kloti keramines ir natūralaus akmens dangas
naudojant „Casco" plytelių klijus arba kitus tam tinkamus gaminius.
Gruntui išdžiūvus, maždaug po 3 valandų, galima dengti elastingą hidroizoliacijos masę „Casco
HydroStop“.
Gruntui išdžiūvus, maždaug po 1–2 valandų, galima dengti „Casco“ lyginamąjį mišinį.
Informacijos dėl tinkamų gaminių tolesniam paviršiaus apdorojimui kreipkitės į prekybos atstovą arba
platintoją.
Valymas
Dirbant su gaminiu reikia laikytis švaros, dirbti tvarkingai, saugotis, kad gaminio nepatektų ant odos ir į akis.
Gaminiui patekus ant odos, nuplauti jį vandeniu su muilu. Įrankius iš karto po darbo nuplauti vandeniu.
Sukietėjusį gruntą galima pašalinti mechaniškai.
Apribojimai
Nerekomenduojama naudoti tokiose vietose, kurias nuolat stipriai veikia vanduo, pavyzdžiui, baseinuose ar
terasose.
Atliekų tvarkymas
Sunaudokite visą pakuotės turinį ir utilizuokite ją laikydamiesi oficialiai nustatytų taisyklių.
DARBO SAUGA
Saugoti nuo vaikų. Naudoti asmenines apsaugos priemones atsižvelgiant į naudojamo gaminio kiekį ir darbo sąlygas.
Nepraryti. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Išsamesnės informacijos apie
gaminį žr. gaminio saugos duomenų lape.

Čia pateikta informacija pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, todėl ji gali padėti vartotojui pasirinkti tinkamiausią
gaminį ir darbo būdą. Tačiau mes nekontroliuojame vartotojo darbo sąlygų, todėl negalime prisiimti atsakomybės už darbo
rezultatus. Mes atsakome tik už žmonėms padarytą žalą ir už sugadintus daiktus, jei tai įvyko dėl mūsų gaminių trūkumų ar defektų.
Papildomos informacijos prašom kreiptis į prekybos atstovą. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis neinformuodamas
vartotojų apie tai iš anksto.
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