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Flügger Interior Fix грунд 

 

 

 
Свойства на продукта 

Воден адхезивен грунд, осигуряващ оптимална адхезия на твърди и гладки 

повърхности. 

· Оптимална адхезия на твърди и гладки повърхности 

· Гарантира, че боята ви се прилепва много добре 

· Завършваща обработка с всички видове боя 

Регистриран в базата данни за строителни продукти на Nordic Ecolabelling за 

продукти, които могат да се използват в сгради с лейбъл Swan. 

Приложение 

За вътрешно и външно приложение върху твърди и гладки повърхности, като керамични 

плочки, твърдо PVC, стъкло, ламинати и предварително лакирани повърхности, напр. 

за пребоядисване на врати за шкафове в кухнята. 

Особено подходящ за повърхности, изложени на вода. 

лечение 

Субстратът трябва да е чист, сух и твърд. Почистете с обезмаслител. Отстранете 

остатъците от вар и сапун и измийте след това с вода. Плоски пясъчни гладки 

повърхности. 

Нанася се с четка за боя, чрез валяк за боядисване или чрез пръскане. 

Завършваща обработка с боя на водна или на разтворител. 

Добра практика 

Направете тестова зона. Третирайте малка площ от въпросния субстрат както с грунд, 

така и с боя и оценете адхезията, преди да започнете действителната обработка. 

NB! Опасност от лоша адхезия, ако повърхността не е напълно чиста и няма сапуни и 

остатъци от вар. 

Моля, обърнете внимание, че пълното сцепление се получава едва след няколко дни. 

Моля, вижте също информацията на етикета, както и ръководството за приложението на 

 
Технически данни 

Тип: Водна, акрилна грундираща боя, матова 

Специфична тежест: 1,48 кг / литър 

Блясък: Плосък 

Твърди вещества: Тегло%: 61 об. %: 42 

Скорост на разпространение: Прибл. 8 m² на литър 

Температура на приложение: Мин. работна температура по време на приложение 

                                  и сушене / втвърдяване: + 10 ° C 

                                  Макс. атмосферна влажност 80% относителна 

влажност 

Време за сушене при 20 ° C, 60% относителна влажност: Суха на допир: 2 h 

                                  Интервал на възстановяване: 12 h 

                                  Напълно изсъхване: Няколко дни 

Разреждане: Вода. Обикновено да не се разрежда 

Почистване на инструменти и др .: Вода и сапун 

Съхранение: хладно, без замръзване и плътно затворено 


