
 

T E C H N I C K Ý  L I S T  N o. 304A 

LF-Grund-Plus 
Shoda barev s  

 

 

 

 

Typ materiálu pigmentovaná, neklouzavá, matná, vodou ředitelná základní barva 

s PLUS fluorosilikátovým ošetřením. Primer pro slabě savé 

podklady. 

Účel aplikace jako základní nátěr nebo mezivrstva pro minerální podklady 

v interiéru i exteriéru. 

 Vysoce zásadité podklady (nová omítka, výztužné vrstvy atd.) musí 

být schopny schnout po dobu 28 dnů v souladu s obecným stavem 

techniky. 

 U zakázek, které neumožňují tuto dobu schnutí, a zvláště v případě 

silně zabarvených omítek, pomáhá zabránit migraci barev základní 

nátěr s einzA LF-Grund-Plus tónovaný v odpovídající barvě. 

Barevný odstín bílá a také mnoho barevných tónů prostřednictvím systému míchání 

barev einzA-mix. 

Hustota cca. 1,4 (standardní bílá) 

Pojivový základ akrylové kopolymery 

Vlastnosti základní nátěr se silnou přilnavostí, matný vzhled, na bázi syntetické 

disperze a působící jako lepidlo zejména na podklady s malou či 

žádnou savostí, jako jsou dřevotřískové desky, sádrokartonové 

desky, dřevo atd. Nízký zápach, odolný vůči zásadám. 

Spotřeba cca. 150-220 ml/m2 

 Hodnoty spotřeby závisí na podkladu a musí být stanoveny 

zkušební aplikací na povrch. 

Podklady na savé podklady jako je beton, vláknocement, sádra. Obzvláště 

vhodný pro méně savé podklady, jako jsou sádrokarton, sololit, 

dřevotříska a překližka. 

P.T.O.! 
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Příprava podkladu uvolněné části a staré nátěry, které již nejsou stabilní, musí být 

odstraněny. Zpevněte vysoce porézní a brusné povrchy a také 

křídové, ale stabilní staré nátěry pomocí einzA Tiefgrund nebo einzA 

Elastic-Grund, na bázi rozpouštědel. Sádrové a betonové podklady 

by měly být suché a na vzduchu. 

Technologie zpracování einzA LF-Grund-Plus je připraven k použití a běžně se používá 

neředěný. V případě potřeby lze einzA LF-Grund-Plus ředit až 

z 10% vodou. 

 Nanášejte štětcem, válečkem nebo metodou bezvzdušného 

nástřiku. 

 Lze přelakovat po 4 až 5 hodinách. 

 Zpracování postřikem:  

 Bezvzdušné zařízení (pístové čerpadlo) 

 Ředění: V závislosti na typu zařízení, používejte neředěný nebo 

maximálně do 10% vodou. 

 Velikost trysky: 0,021 až 0,025 (v závislosti na povrchu/povrchových 

podmínkách) 

 Filtr: 60 ok. 

Specifické údaje einzA LF-Grund-Plus nemá na staré nátěry žádný rozpouštěcí 

účinek. Je-li požadován rozpouštěcí účinek, měl by být použit 

přípravek einzA Elastic-Grund. 

Teplota zpracování teplota vzduchu a podkladu nesmí být nižší než +5°C. 

Tónování pouze se systémem míchání barev einzA Vollton (plné tóny) nebo 

„Abtöpasten“ (barevné směsi). Nikdy nepoužívejte univerzální 

barvící koncentráty jiných značek, ani pasty nebo jiné barvící 

pigmentové přípravky, které mohou způsobit ztrátu kvality! 

Čištění nástrojů ihned po použití omyjte vodou. 

Skladování skladujte uzavřené v originálním obalu na chladném místě, 

chráněném před mrazem.  

Otevřené balení použijte v co nejkratší době, stejně jako zředěný 

produkt. 

Použité konzervační látky jsou šetrné k životnímu prostředí, ale 

nezaručují dlouhodobé skladování po otevření balení. 

Likvidace k recyklaci použijte pouze prázdné nádoby. 

Velikost balení standard:  12,5 l 

 einzA mix: 12,5 l 

P.T.O.! 
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Bezpečnostní rady a označení 

Na tento výrobek se vztahuje nařízení o nebezpečných látkách. 

Všechny potřebné informace jsou zahrnuty v Bezpečnostním listu podle nařízení CLP (GHS) 

odpovídajícího nařízení (EG) č. 1272/2008. Všechny potřebné informace jsou k dispozici na adrese 

www.einzA.com nebo na vyžádání na emailové adrese sdb@einzA.com. 

Je třeba vzít v úvahu pokyny na štítcích kontejneru! 

 

Obsah VOC týkající se přílohy II směrnice VOC 2004/42/EG 

Mezní hodnoty VOC dle přílohy II A (podkategorie g) 

Wb: max. 30 g/l reg. level II (2010) 

Obsah VOC ve směsi einzA (mix) LF-Grund-Plus: <3 g/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předchozí informace byly sestaveny dle dosavadních znalostí této testovací technologie a měly by sloužit jako pokyny. 

Vzhledem k velkému množství použití a pracovních metod je nezávazný, nezakládá žádný smluvní právní vztah a nezbavuje 

spotřebitele jeho vlastní odpovědnosti za kontrolu našich výrobků. Jinak platí naše dodací a platební podmínky.  

Vydání 08/2021; s tímto jsou všechny předchozí verze tohoto technického listu neplatné. 
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