
 

 
 

Tiefgrund LF D 314     -     Oldószermentes mélyalapozó 
 

Alapozóanyag Festéssel Hengerrel Airless-szórással 
   fúvóka 0,021 - 0,026 coll 
   = 0,53 - 0,66  mm 
A DIN 53778 szerint mosásálló  Anyagnyomás 160 - 180 bar 
Időjárásálló   Szórási szög     40 - 80° 
 
 
Színárnyalat: Fehér-tejes, száradás után színtelen.  

 

Kötőanyag: Műanyag-diszperziós. 
 
Sűrűség: Kb. 1,0 g/cm³. 

 
A gyártmány fajtája: Vakolaterősítő mélyalapozó bel- és kültéri felületekre.  

 
Alkalmazási terület: Felhasználása során nem képződnek oldószergőzök, így különösen alkalmas az 

élelmi- 
szeripar területén, illetve robbanásveszélyes és rosszul szellőző környezetben. Az 
eltérő nedvszívású alapfelületek szívóképességének kiegyenlítésére, illetve az erősen 
nedvszívó aljzatok szilárdításához, mélyalapozásához alkalmazható. 

 
Tulajdonságok: Kiemelt beszívódó képesség, nagyon jó alapfelület szilárdító hatás. Tapadásközvetítő, 

vízpára áteresztő, mélyen a felületbe hatoló, csaknem szagtalan, gyorsan száradó, 
lúgálló. 

 
Alapfelület: Minden hordozóképes, szilárd, száraz és tiszta alapfelületre felhorható.  

 
Összeférhetőség  
más festékanyagokkal: Minden düfa-műanyag diszperziós festékkel alkalmazható. 

 
Felhordási tudnivalók: Kiemelkedő vakolaterősítő hatását ecsettel és kefével történő vastag bedolgozásával 

lehet elérni. Az erősen nedvszívó alapfelületeket a teljes telítődésig nedvesen a ned-
vesre  eljárással hígítatlanul kell alkalmazni. Száradása után ügyeljünk a felület fény-
folt-mentességére. 

A szerszámok tisztítása: A munkaeszközöket használat után azonnal  vízzel kell tisztítani.  

 
Tárolás: Hűvös, de fagymentes helyen kell tárolni. A megkezdett edényeket jól vissza kell zárni. 

                                                                                     Tárolható: jól záródó eredeti csomagolásban kb. 12 hónapig. 
 
Kiszerelés: 1 l, 5 l és 10 l. 

 
Kiadósság: Kb.10 m²/l, az alapfelület szívóképessége szerint.  

 A tökéletes kalkulációt az objektumon végzett próbafestés szolgáltatja.  
 

 



 
 Száradási idők:  Száraz, meleg hőmérséklet esetén aznap átfesthető. Hüvösebb, nedvesebb 

körülmények között hosszabb száradási idővel kell számolni. 

 
 Felhordási hőmérséklet:  A Tiefgrund LF, D 314 felhordása alatt az alapfelületnek és környezetének  

   min. + 5°C-nak kell lennie.  
 
 Tudnivaló:  A termék a környezetvédelmi  "Kék Angyal" kitüntetést viseli.  

                                                                                       Kérjük, legyenek figyelemmel a következő tanácsokra: 
 A gyermekektől elzárva kell tartani. A termék gőzeit ne lélegezzék be. 
A felhordás alatt és után az alapos szellőzésről gondoskodni kell. Szembe- és 
bőrre kerülése esetén azonnal alaposan vízzel le kell mosni. Nem kerülhet a 
csatornarendszerbe, a természetes vizekbe vagy a talajba. A vízzel hígítható 
termékeknél a szerszámokat használat után azonnal vízzel és szappannal tisz-
títani kell. 

 Hulladékkezelés:   Csak a teljesen kiürült edényeket lehet az újrahasznosításba adni. Az 

anyagmaradványokat az EAK hulladékkód nr. 080103 (vizesbázisú festékek és 
lakkok hulladékai) vagy az EAK hulladékkód nr. 080105 (kikeményedett 
festékek és lakkok) szerint kell kezelni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


