
Gyárilag előkevert, diszperziós bázisú nedszívás kiegyenlítő és 
tapadásfokozó alapozó. Nedvszívó aljzatokra történő felhordás 
után kikötve rugalmas, tömör réteget képez, ezért alkalmas a 
legtöbb befejező réteg fogadására.

Alkalmazások:
Cement- és gipszkötésű aljzatok nedvszívás kiegyenlítésére. 
Hidegburkolatok készítése előtt gipszes és cemenetes felületek 
előkészítésére. Esztrich alapozó anhidrit-esztrich valamint 
önterülő aljzatkiegyenlítők felhordása előtt a beton 
és cementesztrich alapfelületek alapozására. Általános 
alapozóként vakolatok, csemperagasztók, festékek, tapéták és 
egyéb habarcsok felhordása előtt.   

GRUNDPLUS 
DISZPERZIÓS NEDVSZÍVÁSKIEGYENLÍTŐ 
ÉS TAPADÁSFOKOZÓ ALAPOZÓ

Cikkszám: K00854425 

Tulajdonságok: 
• az alapfelület nedvszívásának 
   függvényében hígítható
• kül- és beltéri felhasználásra
• cement és gipsz kötőanyagú felületekhez is alkalmazható
 
Előnyök:
• Könnyen feldolgozható
• A legtöbb nedvszívó felületen alkalmazható
• Oldószermentes  



MŰSZAKI ADATOK:

folyadék színe: fehér

járható/átvonható: kb. 2 óra

anyagszükséglet: 1 rétegben 0,1-0,3 kg/m2 (az alapfelület érdességének és 
nedvszívásának függvényében)

hígítása (alapozó:víz):

• Gipsz kötésű aljzatok esetén 2:1; 
• Cement kötésű aljzatok esetén 1:1, 
    vagy 1:2 arányban a felület nedvszívásától 
    függően, valamint 2:1 arányban gipsz kötésű
    aljzatkiegyenlítő alkalmazása esetén;
• Vakolatok és egyéb normál nedvszívású 
   felületek esetén 1:2 arányban. 
• Erősen nedvszívó felületeket kétszer 
   alapozzuk 1:3 arányban hígítva.

bedolgozási 
hőmérséklet:

Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5˚C 
és +25˚C között, huzatmentes, árnyékos helyen.

csomagolás:  5 l-es kanna

tárolás: Száraz, fedett helyen, bontatlan 
eredeti csomagolásban max. 12 hónapig.

kötőanyag: műanyag diszperzió

cikkszám: K00819281

FELDOLGOZÁS:
Követelmények az alapfelülettel szemben, a GrundPlus felhordását 
megelőző műveletek: A fogadófelület legyen megfelelő szilárdságú, száraz, 
tiszta, por- és szennyeződésmentes.
Feldolgozás: Közvetlen a felhasználás előtt az anyagot át kell keverni. 
A termék kézi vagy gépi feldolgozhatóságú. Felhordása +5C feletti és +25C alatti 
hőmérsékleten ajánlott. A pontos anyagszükséglet és hígítás próbafelhordással 
állapítható meg. A szerszámok az alapozó megkötése előtt vízzel tisztíthatók. 
A teljesen megtisztított csomagolás (kanna) újrahasznosítható.
Szerszámok: ecset, teddy henger, korongecset, szórópisztoly

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:
A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

FIGYELMEZTETÉS:
Az anyagot kötésidő alatt fagy nem érheti.
A felületet az alapozó száradásáig (kb. 2 óra) védjük a nedvességtől.
Közvetlen napsugárzásnak kitett felületre ne hordjuk fel!

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:
Hidegburkolás rendszer (Ceramic System) termékei

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:
Részletesebb információt a termékről a www.cemix.hu oldalon 
vagy műszaki kiadványainkban talál.

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu

Tel.: 06 88 590 500


