
FISA TEHNICA 01.01.18-ROU 

GRUNDURI 

AKRINOL SUPER GRIP  

Grund pentru suprafete neabsorbante 

1. Descriere, Aplicare 

AKRINOL Super Grip Este o amorsa dura de culoare albastră. Acesta serve~te în principal ca punte de 

legatur la placare cu ceramica. Se utilizează si pentru placare peste placi ceramice vechi, a suprafetelor foarte 
netede 
de beton,OSB, CETRIS ~i plăci din gips-carton, plăci fibrolemnoase cu densitate medie (MDF),Marmorin 
(spatulato) si acoperiri vechi, bine aderate, înainte de a fixa acoperiri diferite si înainte de aplicarea 
compuşilor de nivelare. 

2. Packaging 

Galeata de plastic de 2 si 18 kg 

3. Date tehnice 

Densitate 
(kg/dm3) 

1.0 – 1.1 

% la substanta uscata 46 – 48 

Adhesion 
EN ISO 4624 
(MPa) 

~2 

Absorbtia apei  w24 
EN 1062-3 
(kg/m2h0,5) 

<0.1 
W3 - clasa 3 (absorbtie scazuta) 

Timp de uscare 
T = +20 ºC, rel. air 
umiditate = 65 % 
(ore) 

Uscat la atingere ~2 

Potrivit pentru 
tratament ulterior 

~4 

rezistență la spălare 
si precipitații 

~24 

 

Conținutul de substanțe organice volatile (COV) (g/l) 

<2 
Cerinta EU VOC – categoria 
A/g 
(as of 1 January 2010): <30  

 

 

 

 



Principalele ingrediente: liant stiren-acrilat, umpluturi silicatice, agenți de îngroșare, fibre celulozice, 
aditivi, apă. 

4. Pregatirea suprafetei 

Suprafața la care se aplică AKRINOL Super Grip trebuie să fie curată, uscată și fără grăsime. 
Suprafețele de beton trebuie să aibă cel puțin 28 de zile (maxim 3% umiditate). Pardoselile vechi, 
lipsite de aderență și solubile în apă, suspensiile și alte straturi decorative trebuie îndepărtate complet 
de pe suprafață. 

5. Instructiuni de aplicare 
 

Înainte de aplicare, amestecați produsul. Ar trebui să fie aplicat nediluat. Cantitățile necesare 
pentru vopsirea suprafețelor individuale sunt calculate sau estimate pe baza mărimii acestor 
suprafețe și a datelor privind consumul mediu. În cazuri specifice, consumul se determină prin 
efectuarea măsurătorilor pe o suprafață de testare suficient de mare. 

Produsul este aplicat prin utilizarea unei role sau a unei perii potrivite pentru aplicarea vopselelor 
de dispersie. Vopsea o suprafață individuală de perete fără întreruperi de la un colț al peretelui la 
celălalt. 

Intervalul de timp dintre aplicarea grundului și prelucrarea ulterioară ar trebui să fie între 4 și 24 de 
ore. În condiții de temperaturi ridicate și umiditate scăzută a aerului, prelucrarea ulterioară este 
posibilă și mai devreme de 4 ore. 

Aplicarea grundului este posibilă numai în condiții meteorologice sau microclimate 
corespunzătoare: temperatura aerului și suprafața peretelui nu trebuie să fie mai mică de + 5 ° C 
și nu mai mare de + 35 ° C, iar umiditatea relativă a aerului să fie sub 80%. 

În cazul aplicării în exterior a grundului, protejați suprafețele de lucru în timpul vopsirii împotriva 
soarelui, vântului și precipitațiilor folosind o schelă de protecție. Cu toate acestea, nu efectuați 
nicio lucrare în ploaie, ceață sau vânt puternic (~ 30 km / h), în ciuda acestei protecții. 

Consum orientativ (in functie de absorbtie):  

AKRINOL Super Grip 100 - 150 g/m2 

 

6. Curățarea uneltelor, gestionarea deșeurilor 

 

Curățați temeinic sculele cu apă imediat după utilizare. Petele uscate nu pot fi curățate, de aceea 
trebuie îndepărtate mecanic. 

Păstrați produsul neutilizat (numai cel nediluat!) Într-un ambalaj bine sigilat pentru eventuale reparații. 
Nu lăsați reziduurile lichide rămase în canale de scurgere, cursuri de apă sau în mediul înconjurător și 
nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere. Amestecați-le cu ciment (se pot adăuga reziduuri de 
mortar întărite, se pot adăuga nisip sau rumeguș) și atunci când se îngroașă, depozitați-le pe baza de 
deșeuri a deșeurilor de construcție (număr de clasificare a deșeurilor: 17 09 04) : 08 01 12). 

 

 

 



Ambalajele curățate pot fi reciclate. 

 

7. Siguranta muncii 

La locul de muncă, respectați instrucțiunile și reglementările menționate în fișa de siguranță a 

produsului. 

8. Depozitare, condiții de transport și durabilitate 

Depozitarea și transportul la temperaturi cuprinse între + 5 ° C și + 25 ° C, protejate de lumina 
directă a soarelui, NU TREBUIE SĂ  INGHETE  ! 

Perioada de valabilitate atunci când este depozitat într-un ambalaj original sigilat și nedeteriorat: cel 
puțin 12 luni. 
 

6. Controlul calitatii 

Caracteristicile de calitate ale produsului sunt determinate de specificațiile interne de fabricație, precum 
și de standardele locale, europene și de altă natură. Realizarea nivelului de calitate declarat sau stabilit 
în cadrul controalelor periodice efectuate în laboratoarele JUB Šimanovci, la IMS din Belgrad și, 
ocazional, la alte instituții independente de experți din țară și străinătate, dar și prin sistemul ISO 9001 
pentru managementul și controlul calității totale , care a fost implementat la JUB de mai mulți ani. În 
timpul procesului de fabricație, respectăm cu strictețe standardele sârbe, slovene și europene pentru 
protecția mediului și pentru asigurarea securității și sănătății la locul de muncă, fapt confirmat de 
certificatele ISO 14001 și OHSAS 18001. 

9.  A lte  i nf o rmat i i  

Instrucțiunile tehnice conținute în această broșură sunt furnizate pe baza experienței noastre și sunt 
date ca îndrumare pentru obținerea rezultatelor optime. JUB nu poate accepta nici o responsabilitate 
pentru daunele cauzate de selectarea incorectă a unui produs, utilizarea incorectă sau munca 
neprofesională. 

Această fișă tehnică completează și înlocuiește toate edițiile anterioare. JUB își rezervă dreptul de a 
schimba și de a completa date în viitor. 

Denumirea și data emiterii: R-SRB; ASG / v-2 / VKL, 23 februarie 2016.. 
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