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Univerzális alapozó
GU-02

Kiváló minőségű, időjárásnak ellenálló, speciális kötőanyag és cinkfoszfát alapú, alapozófes-
ték. Enyhe szagú és gyorsan száradó. Alkalmas acél és -vasfelületek vastagrétegű bevona-
tolásához, tűzi horganyzott és könnyűfém felületeken tapadásközvetítőként szolgál.
Bel és -kültéri használatra ajánljuk. Kromát és ólomvegyületektől mentes.

Kiválóan alkalmas építkezéseken a kiszállítás előtti bevonatolásokhoz a rákövetkező fedő-
lakkozások előtt. A legáltalánosabban használt és közkedvelt lakkozási rendszerekkel átlak-
kozható. Különleges tulajdonságainak köszönhetően nagyon sok felhasználási területen be-
vethető.

Szállítási csomagolás:   1,0 liter
  2,5 liter
  5,0 liter
14,0   kg
37,0   kg

Megrendelés száma: GU-02.00.0014.0 pld. sötétszürke vagy más színárnya-
lat is megnevezhető

Szállítási forma: felhasználásra kész
Színárnyalatok: szabvány kb. mint RAL 7001
Száradási idő: Egy éjszakán át teljesen átszáradt, kb. 30 perc elteltével 

porszáraz.
Anyagszükséglet: kb. 350 gr/m² 80 μm rétegvastagság esetében
Fajsúly: kb. 1,30 kg/liter, a színárnyalattól függően
VOC-EU határérték: kat.: A/i: 500 gr/liter (2010)

A termék maximális VOC-tartalma: 500 gr/liter
Oldószer: VA-70, VK-80, VK-33 (enyhe szagú)
Hígító adagolása: A szórási paramétereket úgy válasszuk meg, hogy

hígítás ne legyen szükséges.
Elektromos vezetőképesség
a szállítási formában: 400-600 kΩ
Bevonatolási javaslat: 1 x alapozó bevonat 2 x fedőlakkozás
Feldolgozás: Ecsettel, szórással, hengerrel, de airless és esta eljárá-

sokhoz is alkalmas.
Rétegvastagság: 40-80 μm
Raktározhatóság: legalább 12 hónap
Fényességi fok: matt
Szállítási viszkozitás: 60 másodperc feletti kifutási idővel/DIN 4 mm
Feldolgozási utalás: Használat előtt jól keverjük fel és a színárnyalatot

hasonlítsuk össze.
Alapfelület állapota: Szennyeződésektől, rozsdától, olajtól, zsírtól és nedves-

ségtől mentes, mentes laza alkotórészektől, mint reve 
(cunder) és régi bevonatok maradványaitól;
A DIN EN ISO 12 944 szabvány 4. részt kérjük figyelem-
be venni.

Biztonsági és veszélyesség lásd. a biztonsági adatlapot
szerinti besorolás:

        TM/GU-02 überarbeitet am 28.01.10 rei/hm übersetzt am 26.01.10 rei/ms/01-01/H


