
Az InterGrund felhasználásra kész, alkáliálló, diszperziós 
kötőanyagú felületelőkészítő mélyalapozó elsősorban beltéri 
falfestéshez.

Alkalmazások:
Meglévő felületek átfestésekor alkalmas kissé porló, de még 
teherbíró vakolatok és krétásodó, diszperziós festékbevonattal 
ellátott felületek megerősítésére. Alkalmazható a kiszáradt illetve 
nem egyenletesen nedvszívó felületek nedvszívó képességének 
csökkentésére és kiegyenlítésére. Új felületeknél alkalmazható 
a portalanítás után a felületen maradt, illetve visszaszállt por-
réteget. Alkalmas gipszkarton építőelemek burkolását megelőző 
alapozásra, valamint mész-cement és gipsz alapú vakolatok 
felületerősítő előkészítésére.

Kiemelt alkalmazások: 
• porló, krétásodó régi falfelületek stabilizálása, megerősítése
• régi falfelületek nedvszívó képességének 
 csökkentése, kiegyenlítése
• portalanítás után a felületen maradt, illetve 
 visszaszállt porréteg megkötése

INTERGRUND
DISZPERZIÓS MÉLYALAPOZÓ

Cikkszám: K00859805

Tulajdonságok: 
• színtelen
• beltéri felhasználásra
• megköti az alapfelületen maradt 
 illetve visszaszállt porréteget

Előnyök:
• javítja az alapfelület szilárdságát
• csökkenti és kiegyenlíti az alapfelület nedvszívó képességét
• könnyen kezelhető, kannás kiszerelésben
• felhasználásra kész



MŰSZAKI ADATOK:
bekeverés: (keverővíz) hígítás nélkül

keverési idő: 1 perc

műveleti idő: folyamatos

bedolgozási 
hőmérséklet:

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

száradás: 1 nap

anyagszükséglet: kb. 0,1-0,25 l/m2

kötőanyag: műanyag diszperzió 

cikkszám: K00859805

csomagolás: 5l-es műanyag kannában

tárolás: 12 hónapig, száraz, fedett helyen, bontatlan,
eredeti csomagolásban.

FELDOLGOZÁS:
Alapfelülettel szembeni követelmények: A mélyalapozót olyan 
alapfelületre hordjuk fel, amely száraz, megfelelő szilárdságú, por- és 
szennyeződésmentes. Ha az alapfelület fellazult, feltáskásodott, a 
festékréteg felpúposodott, az alapozó nem hordható fel. Nem hordképes 
felületet mechanikailag kell előkészítenünk, ideértve a tisztítást a laza 
részek leverésével,  levésével és az esetlegesen szükséges felületi javítást, 
glettelést. 

Feldolgozás: A mélyalapozót ecsettel, hengerrel vagy “airless” szóró-
berendezéssel hordjuk fel a felületre. Az alapozás során ügyeljünk arra, 
hogy ne zárjuk el az alapfelület pórusait, így ne végezzünk többszörös 
alapozást. Festés előtt az alapozónak a kezelt felület pórusaiba teljesen 
be kell szívódni, alapozás után a felületnek mattnak kell lenni, így a már 
alapozott felület nem lehet fényes, tükrös. A megfelelő szívódáshoz a 
termék max.1:1 arányban tiszta vízzel hígítható. 

FIGYELMEZTETÉS:
A mélyalapozó felhordása +5°C feletti alapfelület és levegőhőmérsékleten 
ajánlott. A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg. A 
szerszámok az alapozó megkötése előtt vízzel tisztíthatók. Száradáshoz 
gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről. 

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

AJÁNLOTT TERMÉKEK:
PrimoTop és InterTop diszperziós beltéri festékek

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:
Részletesebb információt a termékről a www.epitomegoldasok.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


