
TECHNIKAI
ADATLAP

ReiColor Chemie GmbH ReiColor Festék és Lakk Kft.
D-90518 Altdorf H-9181 Károlyháza

Internet:
http://www.reicolor.de

Tel.: +49 (0)9187 / 9703-0 Tel.: e-Mail:info@reicolor.de
Szóbeli, írásbeli valamint kísérleteinkre alapozott használati utasításaink, technikai útmutatásaink legjobb tudásunk alapján készültek, nem vonnak maguk után semmilyen jellegű kötelezettséget. Ez harmadik 
személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Technikai tanácsadásaink nem zárják ki jelenlegi használati utasításaink - különösen a biztonsági - valamint technikai adatlapokban feltüntetett ismertetők - és termékeink 
Önök által való megvizsgálását a tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük és szolgáltatásuk szempontjából. Termékeink alkalmazása, felhasználása és feldolgozása valamint a technikai tanácsadásaink 
alapján Önök által előállított termékek felhasználása befolyásunkon kívül esik és kizárólagosan az Önök felelősségi körébe tartozik. Termékeink eladására a mindenkori értékesítési és szállítási feltételeink érvényesek.

+36 (06) 96 / 572 000

Nedvességgel jól szellőző faalapozó
GH-50
Oldószertartalmú, alkidgyanta alapú alapozó, simára gyalult puhafa felületek részére, mint pld. abla-
kok, ajtók, ajtókávák, burkolatok, ládák, dobozok, keretek, bútorok, bel és -kültéri használatára.

A GH-50 Faalapozót első és -generáljavítási munkálatok keretében végzendő bevonatolásokra ajánl- 
juk, a nedvességgel jó csereviszonyban áll, azzal nagy mértékben lélegzik. Ezért különösen olyan fa- 
felületek számára megfelelő, amelyek magas nedvességtartalommal rendelkeznek, illetve használatuk 
során állandóan magas nedvességingadozásoknak vannak kitéve.

Szállítási csomagolás: 1,0 liter-doboz
2,5 liter- vödör
5,0 liter- vödör

Rendelésszám: GH-50.00.0000.0 fehér
GH-50.00.0014.0 szürke
GH-50.00.0015.0 világosszürke
GH-50.00.1015.0 RAL 1015 világos elefántcsontszín

Szállítási forma: felhasználásra kész

Színárnyalatok: lásd. mint fennt és érdeklődésre más színek is

Fajsúly: kb.1,38 kg/liter

VOC-EU határérték: kat.: A/d, 400 gr/liter (2007), 300 gr/liter (2010)
A termék maximális VOC-tartalma: 400 gr/liter

Oldószer: VK-30
Terpentinpótló VT-60

Hígító adagolása: A szórási paramétereket a termékhez úgy állítsuk be, hogy 
hígításra ne legyen szükség.

Anyagszükséglet: kb. 200-250 gr/m²

Alapfelület: tiszta, száraz, olajtól, zsírtól és fellazult korábbi bevonatoktól 
mentes alapfelület

Bevonatolási javaslat
fafelületekre: 1 x 2 alapozás GH-50 Faalapozóval

1 x 2 Műgyanta lakk LK-12

Feldolgozás: ecsettel, szórással, hengerrel

Száradási idő: porszáraz egy-két óra elteltével, átszáradt egy éjszaka 
elteltével

Biztonsági és veszélyesség
szerinti besorolás: lásd. a biztonsági adatlapot

Utalás:
Használat előtt, a csomagolás tartalmát alaposan addig keverjük össze, amíg az homogén nem 
lesz!
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