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Alpina Expert Putzgrund
Pigmentiran predpremaz za vse strukturne omete Alpina Expert.
Redčenje z vodo.

Opis izdelka
Opis/material
Lastnosti

Barvni toni
Skladiščenje
Gostota
Pakiranje/velikost embalaže

Kot predpremaz za vsepovršinsko nanašanje pred zaključnim nanosom strukturnih
ometov Alpina Expert.
■ utrjuje površino
■ odbija vodo
■ skoraj brez napetosti
■ paroprepusten
■ prijazen do okolja
Bela.
Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. V originalno zaprti embalaži 12 mesecev.
ca. 1,48 g/cm³
10 l

Delovni postopek
Sestava nanosov

Putzgrund temeljito premešajte in nanesite brez redčenja s čopičem ali valjčkom.
Konsistenco lahko prilagodite z dodajanjem vode, vendar ne več kot 5 %.

Delovni postopek

Čopič ali valjček.
Preberite si naše delovno navodilo za vgradnjo strukturnih ometov Alpina Expert.
Strukturni ometi Alpina Expert zahtevajo na spodaj navedenih podlagah obvezno predpremaz.

Najnižja delovna temperatura
Sušenje/interval sušenja

Čiščenje orodja
Priprava podlage

Ne delajte pod +5 °C, na neposredni sončni pripeki, dežju ali močnem vetru.
Previdno pri nevarnosti nočne slane!
Pri +20 °C in 65 % relativne zračne vlage je predpremaz površinsko suh po 4 urah in po 12
urah pripravljen za naslednji nanos. Pri nižji temperaturi in višji zračni vlagi se interval
sušenja podaljša.
Takoj po uporabi z vodo.
Podlaga mora biti čista, nosilna, suha, brez umazanije in ostankov ločilnih snovi.
Sveži osnovni ometi naj se pred nanosom predpremaza Putzgrund sušijo vsaj 3 do 4
tedne. Na toplotnoizolacijskih kontaktnih sistemih mora biti armirni sloj strjen in presušen.
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Ustrezne podlage

■ armirani sloji z lepilno-izravnalnimi masami (pred nanosom zaključnega strukturnega
ometa)
■ osnovi ometi iz maltnih skupin P II, P III
■ beton
■ mavčno-kartonske plošče ali osnovi ometi iz maltnih skupin P IV+V v notranjih prostorih
■ les in lesene plošče v leseni in montažni gradnji

Pravne določbe za uporabo kemikalij
Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS
Navodila za varno ravnanje

Odstranjevanje

Evropski katalog odpadkov
Razred ogrožanja vode

v tem izdelku (kat. A/h): 30 g/l (2010).
Ta izdelek vsebuje <1 g/l HOS.
Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno.
Kljub temu Vam svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in
upoštevate ustrezne higienske ukrepe.
Izdelek hranite zunaj dosega otrok.
Sežig posebnih odpadkov ali odlagališče nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z
gospodinjskimi odpadki. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo
vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.
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ROV 1, nizko ogrožanje
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Tehnična informacija: Alpina Expert Putzgrund, izdaja: 05 / 2013
Tehnična informacija je bila pripravljena na osnovi najnovejšega stanja tehnike in lastnih izkušenj. Glede na raznolikost podlag in konkretnih pogojev na objektu nas vsebina
tehnične informacije ne zavezuje. Kupec/uporabnik naj se ne zanaša le na ta navodila, temveč naj strokovno in v skladu z obrtniškimi zakonitostmi na lastno odgovornost preizkusi
naše delovne materiale, ali ustrezajo predvidenemu namenu uporabe glede na konkretne pogoje na objektu. Z novo izdajo tehnične informacije/PDF-verzije je vsebina te tiskovine ukinjena.
Tehnično svetovanje
V tej tiskovini niso zajete vse podlage, s katerimi se srečujemo v praksi, niti vsi tehnični postopki za obdelavo.
Če je konkreten primer problematičen, Vam naši strokovni svetovalci lahko pomagajo s podrobnimi navodili za Vaš objekt.

