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FIȘ  TEHNIC  
   

Grund pentru tencuial  fin  de dispersie ”CERADEZ”      
Grund pentru tencuieli decorative 
 
Descriere: este un lichid alb pe bază de rășini acrilice 
 

Domenii de utilizare: Produsul este utilizat înainte de aplicarea 
tencuielilor decorative, pentru creerea punților de aderență, egalizarea și 
reducerea efectului de absorbție a diferitelor suprafețe de perete și pentru a 
obține o culoare uniformă. Se utilizează ca atare sau colorat. 
  

Suportul: tencuieli drișcuite de ciment, var-ciment, masă de șpaclu. 
 

Caracteristici:  - pentru interior și exterior  
  - gata pregătit pentru aplicare 
 - ecologic 
 - se poate colora 
 

Date tehnice :   

 Culoare:      albă   
 Conținut de substanțe nevolatile    min 58 
            Consum specific:                                              cca 5-6 mp/l 

             Timp de uscare      cca 12 ore la 23°C 

Aceste valori sunt valabile în condiții standard [T = (23 ± 2)°C / Umiditate relativă: (50 ± 5)%] și se 
referă la probe de laborator care pot fi modificate sensibil de condițiile de punere în operă. 
 
Ambalare: găleți de 5 și 16 l.  
 

Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricației, la loc uscat, răcoros, ferit de îngheț și de razele solare, în 
ambalajul original. 
 

Asigurarea calit ţii: Produsul este fabricat într-un sistem de management al calităţii ISO 9001 certificat. 
Agrement tehnic: 003-04/433-2016.          

 

Tehnologia de aplicare:  
Preg tirea suportului: Suportul trebuie să fie uscat, neîngheţat, fără praf, exfolieri sau alte impurități, să fie 
absorbant, rezistent și stabil. 
Instrumente de lucru: Pensulă, rolă, trafalet. 
Punere în oper : Înainte de aplicare grundul se malaxează până la omogenizare, la o turație redusă cu mixerul. 
Grundul se aplică uniform pe toată suprafața cu trafaletul sau cu bidineaua. La aplicarea în două straturi (cum ar fi 
suporturi cu absorbție neuniformă), se va păstra un timp de minim 24 de ore între straturi. Se recomandă aplicarea 
unui strat de grund pentru tencuială Ceradez și un strat de tencuială fină de dispersie Ceradez. Aplicarea tencuielii 
decorative se poate face după 2-4 ore de la aplicarea grundului.  
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Dacă se aplică tencuiala decorativă colorată, grundul trebuie colorat în aceeași nuanță. 
 
Avertiz ri şi recomand ri:  
 - Temperatura de utilizare (inclusiv temperatura suportului) +5°C / +30°C. 
 - Nu se aplică pe soare puternic, ploaie sau cu risc de îngheţ în următoarele 24 ore. 
 - Nu se amestecă cu alte vopsele, respectiv nu se diluează. 
 - Zonele adiacente suprafețelor care se grunduiesc se protejează (în special sticla, ceramica, piatra naturală, 
suprafețele lăcuite) în caz contrar se vor spăla cu apă din abundență înainte de uscarea grundului. 

- Se curăță instrumentele de lucru cu apă curată imediat după folosire, înainte ca materialul să se  
întărească. 
 - Nu se aruncă apa rezultată în urma spălării în chiuvetă sau canalizare. 
 - A nu se utiliza în alte scopuri decât cele menționate. 
 - Pe suprafețe de beton cu umiditate vizibilă nu se recomandă începerea lucrărilor. 
 - Materialul întărit se curăță cu acetonă, acetat de etil. 
 - Nu rezistă la îngheț! 
 

Protecţia mediului: este un produs ecologic, nu conţine substanţe sau deşeuri periculoase şi nu afectează sănătatea 
oamenilor şi mediul înconjurător în timpul exploatării. Ambalajul gol poate fi reciclat. Resturile de material vor fi 
uscate transformîndu-se în gunoi menajer. 
  

Protecţia muncii: A nu se  înghiţi! În cazul contactului cu ochii se va spăla cu multă apă şi se va consulta medicul. 
În cazul ingerării accidentale se va consulta imediat medicul căruia i se va prezenta ambalajul. Date precise se 
găsesc în „Fişa cu date de securitate”. 
 
În cazul unei aplicări neconforme cu recomandările făcute producătorul nu își asumă responsabilitatea unui rezultat 
negativ. 


