
Nodrošina  labu saķeri starp blīviem un grūti 
līmējamiem materiāliem un, virsmām - tādām 
kā, pašizlīdzinošo grīdas segumu, remonta javu, 
hidroizolāciju, flīžu līmi, u.c.

•  Nodrošina ļoti labu saķeri

•  Iekšdarbiem un ārdarbiem

•  Lietojams gan sausās gan mitrās telpās

Divkomponentu, saķeri nodrošinoša grunts nelīpošām un blīvām 
virsmām. 

4140 kontakt-grunts iepakota 10kg spainī, satur cietinātāju un 
saistvielu.

Pielietojuma zonas būvē 
 ✔ siena
 ✔ grīda
 ✔  mitrā telpa
 ✔ balkons
 ✔ terase
 ✔ iekštelpas 
 ✔ ārpusē 

Pamatne 
 ✔ slīpēts betons
 ✔ grīdas līdzinātājs   
 ✔ betona plātnes (paneļi)
 ✔ koka grīda
 ✔ krasotas virsmas
 ✔ keramika un dabīgs akmens
 ✔ terrazzo
 ✔ nerūsējošs tērauds, iekštelpas  
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Produkta apraksts
2-komponentu polimēru saistviela uz ūdens bāzes un 
pulverveida cietinātājs.

Tehniskie dati

Pielietošana
4140 kontakta grunts ir 2-komponentu saistvie-
las un cietinātāja maisījums. Šo produktu vienmēr 
jālieto koncentrētā formā bez atšķaidīšanas. Pēc cie-
tēšanas, virmsu var pārklāt ar vajadzīgo materiālu. 

Virsmas tips
Lietojams uz vairums neabsorbējošām virsmām, tādām, 
kā slīpēts betons, glazētas vai neglazētas flīzes, terazzo, 
epoksīds, krāsotām virsmām, u.t.t. Nerūsējošā tērauda 
apstrādei lietot tikai iekštelpās.

Virsmas sagatavošana
Virsmai ir jābūt stingrai un brīvai no jebkāda veida 
putekļiem. Caurumus, plaisas un citus bojājumus 
nepieciešams salabot ar uz cementa bāzētu javu. 
Virsmai jābūt tīrai no eļļām, tuakiem, krāsas, līmes 
paliekām un citiem netīrumiem.

Iestrāde
Pirms gruntēšanas jāpārliecinās, ka virsma ir pienācīgi 
sagatavota un sausa lai nodrošinātu maksimālu saķeri. 
Virsmai jābūt attaukotai. Nepieciešamības gadījumā 
virsmu ieteicams notīrīt ar augsta spiediena, karstu 
ūdeni lai nodrošinātu ideālu saķeri.
Kad cietinātājs un saistviela pienācīgi sajaukti, klā-
jiet 4140 kontakta grunti uz virsmas ar otu vai birsti. 
Maisījumu nepieciešams kārtīgi iestrādāt virsmā lai 
nodrošinātu nepieciešamo saķeri. Kad grunts apžuvusi, 
pēc 2-3 stundām, iespējams turpināt virsmas apstrādi.
Instrumentus ieteicams tīrīt ar ūdeni uzreiz pēc to lieto-
šanas.

Darba drošība
Produkts nav reģistrēts zem REACH.
Sekojiet attiecīgiem darba drošības notiekumiem. 
Produktu iespējams notīrīt no ādas ar ziepēm un ūdeni,
Sīkākai informācijai skat. materiālu drošības datu lapu.

Iepakojums
10kg plastmasas spainis.

Uzglabāšana un transports
Uzglabāt un transportēt sausos un no sasalšanas dro-
šos apstākļos. Uzglabāšanas termiņš: vismaz 1 gads no 
ražošanas datuma.

Izplatīšana
mira produkti tiek izplatīti būvmateriālu un flīžu veikalos 
visā valstī.

Blīvums: 1,85 kg/l 

Izstrādes laiks: 30-40 minūtes

Žūšanas laiks 18°C temperatūrā un 50% 

RH turpmākai virsmas apstrādei: 2-3 stundas

Ieteicamā darba temperatūra: 10-25°C 
Patēriņš: 0,5-0,8 kg/m²

 atkarīgs no virsmas
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