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Vastagrétegű alapozó
GK-05

Kiváló minőségű,  időjárásnak különösen ellenálló,  speciális  kötőanyag alapú,  alapozó 
festék. Alkalmas acél, vas és könnyűfém felületek vastagrétegű bevonatolására;
bel és -kültéren is felhasználható.
Mentes kromát és ólomvegyületektől.
Gyorsan száradó. Leginkább alkalmas építkezéseken a kiszállítás előtti bevonatolások-
hoz, a rákövetkező fedőlakkozások előtt.

Szállítási csomagolás:   1,0 liter
  2,5 liter
  5,0 liter
14,0   kg
37,0   kg

Rendelésszám: GK-05.00.0004.0 fehér
GK-05.00.0013.0 vörösesbarna
GK-05.00.0014.0 sötétszürke
GK-05.00.0015.0 világosszürke

Szállítási forma: kenhető
Színárnyalatok: lásd. a fentiekben, de érdeklődésre más színárnyala-

tok is lehetségesek
Száradási idő: Egy éjszakán át átszáradt, porszáraz kb. 30 perc után.
Anyagszükséglet: 350–400 gr/m² 80 μm rétegvastagság mellett
Fajsúly: kb. 1,35 kg/liter, a színárnyalattól függően
VOC-EU határérték: kat.: B/c 540 gr/liter (2007)

A termék maximális VOC-tartalma: 540 gr/liter
Oldószer: VK-30 vagy VK-80
Hígító adagolása: A szórási paramétereket úgy állítsuk be, hogy hígítás 

ne legyen szükséges.
Bevonatolási javaslat: 1 x alapozó és 2 x fedőlakk pld. LK-12
Feldolgozás: Ecsettel, szórással, hengerrel, de airless eljáráshoz is 

alkalmas.
Rétegvastagság: min. 80 μm
Raktározhatóság: min. 12 hónap
Fényességi fok: matt
Lobbanáspont: +23 ˚C felett 
Szállítási viszkozitás: 60 másodperc felett/DIN 4 mm kifutási idővel
Feldolgozási utalás: Használat előtt jól keverjük fel és a színárnyalatot 

hasonlítsuk össze.
Alapfelület állapota: Mentes szennyeződésektől, rozsdától, olajtól, zsírtól 

és nedvességtől, továbbá fellazult alkotórészektől 
mint reve, cunder vagy óbevonatok maradékaitól.

Biztonsági és veszélyesség
szerinti besorolás: lásd. a biztonsági adatlapot
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