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Грунд за трудни основи Ceresit CT 19 Бетонконтакт 2029827 - 5кг

Грунд за трудни основи Ceresit CT 19 Бетонконтакт 2029827 - 5кг
 - Ceresit CT 19 Бетонконтакт - грунд без разтворители, предназначен за грундиране на основи на закрито и
открито. 
- Специално се препоръчва за грундиране на трудни повърхности (само на закрито), като например: повърхности
с трудни за отстраняване остатъци от лепило, плочка върху плочка, дисперсионни и епоксидни бояджийски
покрития, мозайки, OSB плоскости и други.
- Подходящ за грундиране върху циментови мазилки, анхидритни мазилки, преработени елементи като
гипсовлакнести подови плочи, бетон, боядисани и небоядисани дървени основи.
- Подходящ преди полагане на изравнителни замазки, преди шпакловане, полагане на плочки и други. 
- Може да се използва върху хоризонтални и вертикални повърхности, върху попиващи и непопиващи основи.
- CT 19 създава лепилен слой и подобрява сцеплението с основата.
- Цвят: Светлочервен.  
- За гладки и непоглъщащи повърхности като гладък бетон, OSB плоскости, керамични плочки, мозайки. 
- Препоръчва се за трудни основи. 
- Подобрява сцеплението с основата.
- Създава абразивен свързващ слой.
- Излючително гъст, не се свлича.
- Бързосъхнещ и високоефективен.
- Идеален за тавани.
- За употреба на закрито и открито.
 Начин на работа:
- Температурата на работа трябва да е от +5°C до +25°C. 
- Основите, грундирани с Ceresit СТ 19, трябва да бъдат сухи, здрави и почистени от субстанции, които
намаляват сцеплението, като мазнини, битум, прах и други. Трябва да се отстранят всички слоеве със слаба
издръжливост.
- Ceresit CT 19 е готов за употреба, не трябва да се разрежда. Преди употреба разбъркайте старателно.
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- Нанася се тънък равномерен слой с помощта на четка, баданарка или велурен валяк. В зависимост от вида
основа, времето за съхнене е от 2 до 6 часа. Следващият слой може да се нанесе, след като грундът е напълно
изсъхнал.
 Разходна норма:
0.100 - 0.300кг/м2 в зависимост от основата
 - Срок на годност: 12 месеца от датата на производство в оригинални неповредени опаковки на хладно и сухо
място. Да се пази от замръзване!
 Производител: Хенкел България
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