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Pe bază de apă, cu uscare rapidă 

 

 

Domeniu de utilizare: TRINÁT AQUA GRUND UNIVERSAL PE BAZĂ DE APĂ se utilizează 

pentru grunduirea suprafețelor exterioare și interioare din lemn de esență tare sau moale, plăci 

fibrolemnoase, plăci din așchii de lemn. Se recomandă şi ca strat intermediar pentru vopsirea 

suprafețelor metalice grunduite în prealabil cu TRINÁT Grund anticoroziv. Grunduirea are ca 

scop pregătirea suprafețelor de tâmplărie din lemn (ferestre, uși) noi sau de renovat, și a altor 

elemente din lemn, în vederea vopsirii de finisaj. Aderă excelent la suprafața suport, și asigură 

aderența stratului următor de vopsea. Are capacitate mare de acoperire, se poate șlefui ușor, se 

usucă rapid, și formează o peliculă elastică. Uscarea nu este însoțită de mirosul neplăcut de 

solvenți. 

 

Randament: 9 m2/lit., într-un strat. 

Straturi recomandate: 1. 

Diluabilitate: la nevoie cu apă. 

Timp de uscare la 23 °C: 4 ore. 

Timp de reaplicare la 23 °C: 4 ore. 

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

 

Pregătirea suprafeței (lemn): Pentru protecția suprafețelor din lemn exterioare recomandăm 

tratarea cu LAZURÁN Soluție pentru protecția lemnului fără solvenți sau LAZURÁN Soluție 

universală pentru protecția lemnului. Pentru primul strat grundul se diluează astfel: la 3 părţi 

grund- 1 parte apă. După primul strat de grund se vor chitui neregularitățile cu ProGold chit 

UNIKITT. 

 

Pregătirea suprafeței (metal): În cazul suprafețelor metalice, după dezoxidare și degresare se 

aplică preventiv TRINÁT Grund anticoroziv. Pentru stratul de finisaj al suprafețelor din lemn sau 

metalice recomandăm utilizarea vopselelor TRINÁT AQUA sau UNITOP (vopsea universală). 

După un timp de uscare de 4 ore recomandăm șlefuirea între straturi cu hârtie de șlefuit fină (120-

150). 

 

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

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

 

Compoziție: liant pe bază de dispersii, apă, materiale de umplere, pigmenți 

 

Valori limită acceptate în UE pentru acest produs (A/d): 130 g/l (2010) 

Acest produs conţine maxim 130 g/l COV. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

produsului.  

P102  A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

 

Conține amestec 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] și 2-methyl-2H-isothiazol-

3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) și 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Poate provoca reacții alergice. Fișa 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 TRINÁT AQUA GRUND UNIVERSAL PE BAZĂ DE APĂ se ambalează în recipiente din 

material din metal, închise etanș, etichetate corespunzător, de capacitate 0.75L 

 

Tonuri de culoare: alb. 


