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IRSA DICKSPACHTEL – grund de şpaclu cu solvent

Bază:
Compus polimerizat

Forma de livrare:
IRSA DICKSPACHTEL este livrat ca masă de şpăcluit gata prelucrat pentru aplicare, vâscoasă.

Domenii de utilizare:
IRSA DICKSPACHTEL (grund de şpaclu cu solvent) se foloseşte ca grund pentru parchet şi lemn la următoarele 
impermeabilizări:
IRSA LACK 2001

Caracteristici:
IRSA DICKSPACHTEL posedă o putere de umplere foarte ridicată, se usucă repede şi prezintă o bună 
capacitate de stabilitate. Legătura dintre baza de aplicaţie şi următorul strat vopsit este excepţională. 
Regenerarea lemnului este redusă.

Capabilitate de depozitare:
Depozitaţi şi transportaţi la temperatură răcoroasă şi fără posibilitate de îngheţ. În ambalaj original nedeschis se 
poate depozita timp de cca. 1/2 an. 
Un ambalaj deschis se va închide bine şi se va utiliza complet cât de curând.

Prelucrare:
Amestecaţi bine IRSA DICKSPACHTEL înaintea prelucrării.

Realizarea grunduirii/Consum:
2 x IRSA DICKSPACHTEL se aplică în procedeu de şpăcluire (trecere încrucişată);
cca. 60 g/mp per strat
Aparat de lucru: IRSA RAPIDSPACHTEL (şpaclu rapid)

Consum total: 120 g/mp

Diluant/ agent de curăţare:
IRSA SPEZIALVERDÜNNUNG (diluant special)

Uscare:
Timpul de uscare la prima şpăcluire este de cca. 15 – 20 minute, după a doua şpăcluire este de cca. 20 - 30 
minute. Aşteptaţi cca. 60 minute până la impermeabilizarea cu strat final. Toţi timpii de uscare indicaţi se referă la 
condiţii normale (+20° C şi 55 % umiditate relativă). Se va avea în vedere şi o bună aerisire (totuşi fără curent)!

Aparat de lucru:
IRSA RAPIDSPACHTEL. Numai cu aparatele de lucru adecvate se realizează un rezultat ireproşabil. Curăţaţi cu 
IRSA SPEZIALVERDÜNNUNG (diluant special).

Temperatură:
Spaţiu/bază şi IRSA DICKSPACHTEL la prelucrare nu sub +15°C.

Vă rugăm să luaţi în considerare enunţurile R şi S, clasificarea periculozităţii de pe etichetele ambalajelor 
şi fişa cu date de siguranţă UE.

Kontakt: RO / Grisco Construct srl , Bucuresti Grigore Gafencu , nr. 78-84 ,Sector 1 Tel . (004) 031.710.87.57 / 58 / 59 
E-mail : office@grisco-construct.ro 

Consilierea noastră tehnică scrisă şi verbală referitoare la utilizare, pe baza încercărilor, se bazează cele mai bune cunoştinţe, dar este valabilă numai ca o indicaţie fără  
nici o obligaţie şi nu vă scuteşte de propria testare a caracteristicilor produselor livrate de noi pentru procesele şi scopurile avute în vedere de dumneavoastră. Utilizarea,  
aplicarea şi  prelucrarea produselor se  realizează în  afara posibilităţii  noastre de  control  şi  în  consecinţă  se află  în domeniul  dumneavoastră  de  responsabilitate.  
Bineînţeles că noi asigurăm pentru produsele noastre o calitate constantă şi conformă cu mostrele. O dată cu apariţia unei noi „Fişe de date tehnice” cea anterioară îşi  
pierde valabilitatea.


