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Oldószertől mentes mélyalapozó
DD-15

Vízzel hígítható, műanyag-diszperziós alapú, impregnáló, alapvakolat és mélyalapozó.

Finompórusú, erősen szívó és/vagy homokot kiválasztó alapfelületek, így például mind-
denféle és fajta vakolatok, gipsz építőlapok, beton, gázbeton, esztrich, mészfesték, régi 
fal és födém, mennyezeti festések, mázolatok megerősítésére.

Mint előfestés kiválóan alkalmas a DM-11 és DM-12 Falfestékekhez, a DM-13 Homlok-
zatfestékhez, és a DA-17 Vollton színezőanyaghoz.

Csempékhez tapadó bevonatként szolgál az új csempebevonat felragasztása előtt.
Továbbá alkalmas víz helyett, cement és -homokkeverékekhez; beton, esztrich és kő- 
padlózatokhoz a spachtli-massza előállításához, az alapfelület elsimítására és kiegyenlí-
tésére,  azaz repedések,  lyukak,  üregek és  más egyéb károk  javító,  hézagkitöltésére 
ajánljuk.

Alapozó bevonat a DIN 18363 szabvány (VOB C rész) 2. fejezet 2.2.1 pont szerint, ásvá-
nyi alapfelületek címmel és a DIN 18363 szabvány 3. fejezet 3.2.1.2.6 és a 3.2.1.2.7 
pontok szerint, diszperziós mázoló festékbevonatok, azaz diszperziós mázoló lakkbevo-
natok címmel.

Kül és -beltéri használatra alkalmas.

Szállítási csomagolás:   1,0 liter
  5,0 liter
10,0 liter
30,0 liter

Rendelésszám: DD-15.00.0000.0

Szállítási forma: felhasználásra kész
Feldolgozás: Az alapfelület nedvszívó képességétől függően egy-

szer vagy többször hordjuk fel; ecsettel, szórással 
vagy hengerrel

Hígítás: szükség szerint vízzel
Száradási idő: köztes száradási idő kb. 10 perc
Különleges utalások: Nem alkalmas mészhomoktégla (mészhomokkő) felü-

letek beeresztésére.
Anyagszükséglet: Kb. 200 gr/m² és aszerint, hogy hány rétegben történt 

a felhordás.
Fajsúly: 1,006 gr/ml
VOC-EU határérték: kat.: A/h, 30 gr/liter (2010)

A termék maximális VOC-tartalma: 30gr/liter
Biztonsági és veszélyesség
szerinti besorolás: lásd. a biztonsági adatlapot
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