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Protecție anticorozivă 5 ani 

 

 

Domeniu de utilizare: TRINÁT GRUND ANTICOROZIV se utilizează pentru grunduirea 

anticorozivă a suprafețelor metalice dezoxidate (șlefuite manual sau manual-mecanic) și degresate. 

Asigură 5 ani protecție anticorozivă a metalului! 

 

Randament: 10 m2/lit., într-un strat. 

Straturi recomandate: 1. 

Diluabilitate:- 

Timp de uscare la 23 °C: 8 ore. 

Timp de reaplicare la 23 °C: 8 ore. 

Mod de aplicare: după o amestecare prealabilă se aplică cu pensula, cu rola sau prin pulverizare 

cu grosimea minimă de 45-50 µm. 

 

Pregătirea suprafeței: Suprafețele din fier sau oțel se dezoxidează, se desprăfuiesc și se  

degresează, după care se aplică TRINÁT Grund Anticoroziv. După uscare, neregularitățile 

suprafeței se netezesc cu TRINÁT Chit profesionist, într-o singură fază de lucru, într-un strat de 

max. 0,2 mm grosime. După șlefuire și desprăfuire, se aplică TRINÁT Grund Universal. Ca strat 

de acoperire se poate utiliza oricare din vopselele de finisaj ale familiei TRINÁT. 

 

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

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

 

Compoziție: solvent, rășini sintetice, pigmenți. 

Componenți periculoși: Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice. 

 

 

Valori limită acceptate în UE pentru acest produs (A/i): 500 g/l (2010) 

Acest produs conţine maxim 500 g/l COV. 

 

 

 

            
     Atenție! 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         UN 1263 

 

 

 

H226 Lichid și vapori inflamabili. 

H336 Poate provoca somnolență sau amețeală. 

H411  Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung 

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

eticheta produsului.  

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

P210 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. 

– Fumatul interzis.   

P235 A se păstra la rece. 

P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a 

ochilor/echipament de protecție a feței. 

P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențineți-o în 

 stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respiraţie. 

P391  Colectați scurgerile de produs. 

P403 A se depozita într-un spațiu bine ventilat. 

P501  Aruncați conținutul/recipientul la: Conform prevederilor Legii nr. 211 din 2011 

privind regimul deșeurilor 

 

 

Conține 2-butanon-oxima. Poate produce reacții alergice. 

Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.  

 

ADR: UN1263, Vopsea, 3, III. 

 

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 TRINÁT GRUND ANTICOROZIV se ambalează în recipiente din material din metal, închise 

etanș, etichetate corespunzător, de capacitate 1L. 

 

Tonuri de culoare: alb, maro, gri, roșu. 


