
GRUNDOL פריימר
פריימר על בסיס סיליקוני בעל כושר חדירה גבוה בתשתיות סופגות

GRUNDOL הינו פריימר על בסיס סיליקוני, מוכן לשימוש, בעל מרקם חלק, בעל כושר חדירה לתשתית, חופשי 

מסולבנטים וחומרים מרככים. מותאם לאיחוד תשתיות. GRUNDOL מהווה רכיב במערכות האיטום של אורבונד 
.KNAUF FL הכוללת את האיטום הפולימרי

תכונות ייחודיות
חומר מוכן לשימוש.	 
כושר הידבקות גבוה.	 
לשימוש פנימי בלבד.	 
ידידותי לסביבה, אינו מכיל סולבנטים או מרככים.	 
מתאים ליישום ידני או בעזרת מכונה.	 

הוראות הכנה ושימוש
על התשתית להיות יציבה, יבשה, נקייה מאבק ומשיירי שמן, ללא 
חלקים רופפים, ללא שאריות חומרי ניקוי. במידת הצורך יש לבצע 

בדיקות לתשתית.

הכנות
יש להגן על חלקי בניין רגישים, כגון זכוכית, עץ, מתכת, אבן טבעית 

וריצוף. יש למגן משטחים מפגעי מזג האוויר. 

יישום
יש לערבל את תכולת הדלי ביסודיות לפני היישום. 	 
אין לדלל את המוצר. 	 
אקדח 	  או  צבע  גלגלת  צבע,  מברשת  בעזרת  יבוצע  היישום 

צביעה. 
יש להסיר חומר עודף. 	 
את 	  להגביר  ניתן  גבוהה,  ספיגות  בעלת  התשתית  כאשר 

ההיקשרות ביישום שתי שכבות "רטוב על רטוב". 
יש לנקות אל כלי העבודה מיד בתום היישום.	 
ניתן להסיר עודפי חומר ונזילות בעזרת מטלית בד.	 

ייבוש
לפני המשך העבודה יש להמתין לייבוש מלא של החומר )מינימום 
12 שעות בטמפרטורה של 20 מעלות צלזיוס ו-65% לחות יחסית( 
לתנאי  בהתאם  משתנה  הייבוש  זמן  יותר.  דביק  אינו  וכאשר 

הטמפרטורה והלחות באתר.

זמן  את  מקצרים  אוורור  גם  כמו  טובה  ספיגות  בעלת  תשתית 
הייבוש. לאחר הייבוש, יש להמשיך בעבודות על השטח המיושם 

מהר ככל שניתן כדי להימנע מהצטברות אבק.

טמפרטורת החומר, השטח והאוויר בחדר בזמן היישום ועד לייבוש 
המלא, צריכה להיות מעל 5 מעלות צלזיוס.

מאפיינים טכניים
צפיפות החומר כ-1.0 ק"ג/ליטר.

ערך PH – כ~8.

אומדן צריכת חומר
תשתית בעלת ספיגות נמוכה – 100-150 מ"ל/מ"ר.
תשתית בעלת ספיגות גבוהה – עד ל 250 מ"ל/מ"ר.

מארז
דלי המכיל 10 ליטר. 

מק"ט 78643.

w w w. o r b o n d . c o . i l     1 - 7 0 0 - 7 0 - 5 0 - 7 5  
Knauf reference : K451a.de/eng/08.16/1/TB

6/
20

21

GRUNDOL                פריימר


