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Grund de adâncime 

Aderență perfectă pentru fațade 

 

 

Domeniu de utilizare: HÉRA FALFIX GRUND DE ADÂNCIME previne apariția petelor 

peliculei de vopsea, asigură o capacitate de absorbție uniformă, pentru exterior/interior. 

Micșorează şi egalizează capacitatea de absorbție a suprafeţelor, contribuie la mărirea rezistenţei 

tencuielii, împiedică formarea ulterioară a petelor. 

Se poate utiliza pentru grunduirea suprafețelor interioare de gipscarton. La exterior pentru 

suprafețe tip Ytong, sau pentru fațade și socluri tencuite cu mortare cu compoziție minerală (marca 

min. vH10), de asemenea pe suprafețe interioare și exterioare din beton, și pe suprafețe noi din 

eternit.  

 

Randament: 15 m2/lit. (nediluat). 

Diluabilitate: cu apă, în proporție de max. 1:5 (la interior) și 1:1 (la exterior). 

Timp de uscare la 23 °C: 2 ore. 

Mod de aplicare: cu bidinea, pensulă, trafalet. 

 

Pregătirea suprafeţei: Straturile vechi, decojite, de tencuială sau vopsea se  îndepărtează prin 

raşchetare şi se repară defectele de tencuială. Înainte de impregnare, suprafeţele trebuie 

desprăfuite. 

Se aplică cu bidineaua sau cu trafalet, prin frecare intensivă în porii suprafeței. Pe exterior 

produsul se aplică pe suprafețe având o temperatură de min. 5°C. Nu se recomandă executarea 

lucrărilor în vreme ploioasă sau sub soare arzător. 

Pentru grunduire este recomandat folosirea unui bidineaua, pentru a uda cât mai eficient suprafața. 

Suprafețele bine absorbante se grunduiește nediluat cu HÉRA FALFIX GRUND DE 

ADÂNCIME. Grundul trebuie absorbit complet în porii suprafeței în așa fel încât să nu formeze o 

peliculă lucioasă pe acesta. 

Folosirea în interior ușurează gletuirea, dacă este aplicat înaintea procedurii de gletuire, iar 

folosirea după gletuire reduce capacitatea de absorbție a suprafeței gletuite asigurând o suprafață 

suficient omogenă pentru lucrări ulterioare. Folosirea produsului este recomandat atât înaintea 

vopselelor având culori cu ton deschis cât și a celor închise în vederea obținerii unui finisaj de 

calitate ridicată. 

După întrebuințare uneltele se spală imediat cu apă, deoarece produsul uscat se poate îndepărta 

numai cu diluanţi agresivi. 

 

Important: Produsul se poate dilua cu apă în proporție de max. 1:5. Diluarea trebuie adaptată 

întotdeauna după capacitatea de absorbție a suprafeței care se poate verifica prin probe practice, și 

anume: suprafața amorsată trebuie stropită cu apă și se verifică viteza de absorbție a acestuia. 

Grunduirea este corespunzătoare dacă apa se absoarbă treptat în suprafață. Dacă apa se absoarbă 

rapid înseamnă că grunduirea este insuficientă, iar dacă se formează pe suprafața uscată o peliculă 

lucioasă, înseamnă că impregnarea a fost prea excesivă, astfel de pelicule lucioase trebuie șlefuite! 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe marginea găleții (ziua/luna/anul), (depozitat în 

ambalajul original intact, la 5–25°C). 

 

Compoziţie: materiale auxiliare, apă, liant. 

 

Valori limită acceptate în UE pentru acest produs (A/h): 30 g/l (2010) 

Acest produs conţine maxim 30 g/l COV. 

 

 

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta 

produsului. 

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

 

Conţine: masa de reacție a 5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EC no. 247-500-7]; si 2-metil-2H-

izotiazol-3-ona [EC no. 220- 239-6] (3:1). Poate provoca reacții alergice. Fișă de securitate 

disponibilă la cerere. 

 

Proprietățile de punere în operă ale produsului sunt influențate în mare măsură de condițiile de 

utilizare și calitatea suprafeței stratului suport. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru 

defecte cauzate de utilizarea incorectă, neconformă cu recomandările sale. 

 

Ambalare: 

Produsul HÉRA FALFIX GRUND DE ADÂNCIME se ambalează în recipiente din material 

plastic, închise etanș, etichetate corespunzător, de capacitate 2L și 5L. 

 

Tonuri de culoare: Alb lăptos. 

 


