
Declarație de responsabilitate
Datele și descrierile furnizate în această fișă sunt rezultatul testărilor, experiențelor și cunoștințelor noastre tehnice. Nu ne putem asuma răspunderea în sens general din moment 
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QUARZ GRIP
GRUND DE ANCORARE PIGMENTAT 

PROPRIETĂȚI PRINCIPALE
• Pentru utilizare la exterior 
• Putere mare de ancorare
• Cu pigment universal
• Pe bază de particule selectate

QUARZ GRIP este un grund pigmentat pe bază de rășini speciale și particule selectate, de utilizat ca strat de impregnare 
și pregătire a suprafeței suportului din zidărie, cu funcția de a uniformiza absorbția și de a crea o bază optimă, pigmentată, 
de ancorare pentru straturile ulterioare de finisare. QUARZ GRIP conține la interior microparticule selectate, care conferă 
uniformitate suprafeței tratate. 

INDICAȚII DE UTILIZARE
Produsul este adecvat pentru aplicarea pe tencuieli de diverse tipuri, rustic, civil, precum și pe vopsele vechi și straturi de 
natură organică și minerală, uscate, compacte și absorbante. Este un promotor de aderență ideal pentru toate straturile 
cu grosime din gama noastră sau pentru vopsele pe bază de apă pentru exterior, cum ar fi SPECIAL, MASTER PLUS sau 
SILO ACRYL. 

PREGĂTIREA SUPORTULUI
Suprafața de tratat trebuie să fie uscată, curată și lipsită de părți neaderente, cum ar fi reziduurile de vopsele vechi, sfărâ-
micioase. De asemenea, trebuie eliminate eventualele urme de murdărie și mucegai, efectuând un spălare pe bază de apă 
cu MUFFA FINISH. Substraturile deosebit de sfărâmicioase trebuie tratate în prealabil cu fixativul nostru cu putere mare de 
penetrare FIX ACRYL (a se vedea fișa tehnică). După aplicarea FIX ACRYL, peretele nu trebuie să aibă un aspect lucios, 
deoarece produsul trebuie să penetreze suportul, fără a forma un film. După aproximativ 4-6 ore, se poate continua cu 
aplicarea de QUARZ GRIP. 

CARACTERISTICI TEHNICE

Tip de liant: Copolimeri sintetici în emulsie
Culoare: Alb
Aspect: Tixotropic
Aspectul filmului: Opac
Greutate specifică: kg/l  1,600 ± 0,04 bază albă
VOC: < 40 (Directiva 2004/42/CE) - (cat. A/a/BA) Max. 40g/l (2010)
Consum: 8 - 10 mp/l per strat
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INDICAȚII DE APLICARE 
Condiții privind ambientul și suportul:
Evitați aplicarea în prezența condensului superficial și sub acțiunea directă a razelor soarelui.

Temperatura ambiantă:  Minim + 5 °C – maxim +35 °C
Temperatura suportului:  Minim + 5 °C – maxim +35 °C
Produsul poate fi aplicat:
Cu pensula – cu trafaletul   Diluați cu apă în proporție de 30%-40%
Curățarea uneltelor:  Spălați cu apă imediat după utilizare.

USCARE SAU ÎNTĂRIRE LA 20 °C ȘI 65 % U.R. (umiditate relativă)
Timp de uscare la atingere  30 - 40 minute
Timp de uscare aparentă completă 2 - 3 ore
Posibilitate de lăcuire  după 4 - 6 ore

AMBALAJE
Găleți de 5 l și de 14 l.
Culori ce pot fi realizate ci sistemul de colorare Colorplus și prezente în fișa Mister Color

DEPOZITARE
Produsul depozitat în recipientele originale, bine închise este stabil timp de cel puțin 12 luni, dacă este păstrat în încăperi 
cu o temperatură de minimum +5 °C și maximum +35°C.
A se feri de îngheț

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ
Conform cu Directiva 67/548/CEE, 1999/45/CE și/sau cu Regulamentul 1272/2008 (CLP) cu modificările și completările 
ulterioare, produsul nu este etichetat. Pentru toate informațiile referitoare la manipularea produsului, precum și la eliminarea 
corectă a acestuia, consultați Fișa de securitate.
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