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Informacje zawarte w karcie danych zostały stworzone w oparciu o badania laboratoryjne i praktyczne doświadczenie. Nie mając wpływu na warunki aplikacji jak 
również sposób postępowania możemy brać odpowiedzialność wyłącznie za jakość wyrobu i gwarantować, że odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy również 
odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub z  powodu niewłaściwego ich użycia. Najnowsze 
wersje kart danych technicznych i charakterystyki znajdują się na stronie: www.teknos.com. 

 

 
DS 1848 TEKNOSPRO BINDER 
1 13.02.2013 Grunt do sypkich podłoży 
 
CHARAKTERYSTYKA 

 
TEKNOSPRO BINDER  grunt do sypkich podłoży, wodorozcieńczalny  bezbarwny, 
akrylowy grunt do ścian i sufitów wiążący sypkie podłoża. 
Produkt zakwalifikowany do Grupy M1 w klasyfikacji emisyjności dla materiałów 
powierzchniowych. 
 

ZASTOSOWANIE TEKNOSPRO BINDER  nadaje się do gruntowania podłoży sypkich, betonu 
surowego, cegły, płyt budowlanych itp. wewnątrz pomieszczeń. 
Bezbarwny TEKNOSPRO BINDER nie zmienia koloru i nie przyciemnia 
malowanych podłoży 

 .  
  

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, zagruntowaną powierzchnię można przemalować 
wodorozcieńczalnymi farbami Teknos do malowania wewnątrz pomieszczeń.  
 

DANE TECHNICZNE  
  
Części stałe Ok. 14% objętościowo 
 
Lotne związki organiczne (VOC) 

 
EU VOC wartości graniczne (kat.A/h): 30 g/l  VOC produktu: max 30 g/l. 
 

 
Wydajność praktyczna  

 
Jedna warstwa na gładkiej powierzchni                                  około 10m2/l 

 
Gęstość 

 
Około 1.0 g/ml 

 
Czas schnięcia w temp. +230C/50 
%wilgotności wzgl. 
-pyłosuche  
-kolejna aplikacja  

 
 
 
Po 0,5 godz. 
Po 1-2 godz. 

 
Rozcieńczalnik, czyszczenie 

 
Woda. Sprzęt malarski należy umyć bezpośrednio po użyciu stosując wodę i 
detergent. 

 
Kolory 

 
Bezbarwny 
Produkt może być barwiony na odcienie transparentne żeby można było łatwiej 
dostrzec powierzchnie zagruntowane. Barwienie zgodnie z systemem barwienia 
transparentnych kolorów do wnętrz, grupa barwienia TPL. Brak całkowitej 
zgodności koloru.  

SPOSÓB STOSOWANIA  
Przygotowanie powierzchni i 
aplikacja Malowana powierzchnia musi być czysta i sucha. 

TEKNOSPRO BINDER jest produktem gotowym do użycia lub jeżeli to 
konieczne może być barwiony na odcienie transparentne. Pozwala to dokładniej 
stwierdzić, które elementy powierzchni zostały zagruntowane. 
Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym w jednej lub w 
dwóch warstwach. Średnica dyszy do natrysku bezpowietrznego: 0,013 – 0,017’’. 
 

Warunki w trakcie aplikacji Malowana powierzchnia musi być sucha.  
Temperatura otaczającego powietrza malowanej powierzchni powinna być wyższa 
niż +5oC. Wilgotność względna powietrza powinna wynosić poniżej 80%. 
 

Przechowywanie Należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w chłodnym 
pomieszczeniu. 
 
NIE MOŻE ZAMARZAĆ. 

  
 

 


