
• Be tirpiklių

• Greitas sluoksnio išdžiūvimo laikas

• Didelė skverbtis

• Šaltas pagrindas gali būti padengiamas nuo -10 ° C temperatūros

• Efektyvus medžiagos paskirstymas dėka praktiško dozavimo buteliuko

• Puikus atsparumas vandeniui

| REKOMENDUOJAMA 
NAUDOJIMO SRITIS

Gruntas, skirtas sulipimo skatinimui / 
sulipimo gerinimui naudojant 

STEICOmulti tape F juostą ant mineralinių 
paviršių su skirtingais sugeriamumo 

lygiais (pvz., gipsas, medienos plaušo 
plokštės, betonas, mūras), taip pat ant 

medienos irmedienos gaminių (pvz., 
„STEICO“ medžio pluošto izoliacija)

Gruntas be tirpiklių 
multi primer

Papildoma informacija pateikiama internete adresu  www.steico.com

Sandarinimo sistema „STEICO“ 
izoliaciniams sprendimams



| STEICOmulti primer PRISTATYMO FORMOS  

PE buteliukas su dozatoriumi, kiekis 1 kg

| STEICOmulti primer TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 
Plėvelės savybės Lankstus (po sukietėjimo)
Sluoksnio išdžiūvimo laikas Apie 14 min. (esant + 20 ° C / 50% santykinei drėgmei)
Minimali naudojimo temperatūra Nuo -10 ° C temperatūros
Naudojamas kiekis Nuo 100 g / m² (priklausomai nuo pagrindo)
Galiojimo laikas (neatidaryta pakuotė) 12 mėnesių

| STEICOmulti primer NAUDOJIMAS 

• Prieš naudomai gerai suplakite

• Medžiaga yra naudojama ant pagrindo (min. 100 g / m², priklausomai nuo
pagrindo gali reikėti daugiau medžiagos) per indelio kreiptuvą ir tolygiai
paskirstoma naudojant šepetėlį arba dažų volelį. Pagrindas turi būti sausas,
ant jo turi nebūti riebalų ir dulkių.

• Prieš tiesdami ir prispausdami STEICOmulti tape, įsitikinkite, kad praėjo
pakankamas grunto sluoksnio džiūvimo laikas ir jis tapo skaidrus (spalvos
pokyčius galite matyti vizualiai).

• Šviežiai užteptą gruntą galima pašalinti vandeniu. Dažniausiai išdžiūvusį
gruntą galima nuvalyti tik mechaniniu būdu.

| MEDŽIAGA

Vandens pagrindo akrilo polimero 
dispersija;tepamas būna pieno baltumo, 

sukietėjęs tampa skaidrus.

| SANDĖLIAVIMAS/TRANSPORTAVIMAS 

Laikykite STEICOmulti primer vėsioje ir 
sausoje vietoje, kai temperatūra nuo 

+15 ° C  iki +25 ° C. 

Apsaugokite nuo karščio, šalčio ir 
šviesos
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sukurta gamtos

Jūsų STEICO specializuotas atstovas:
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