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EKOR 61, EKOR61G - koncentrat
AKRYLOWY PREPARAT GRUNTUJĄCY
do redukcji chłonności i wzmacniania podłoży mineralnych
OPIS WYROBU
EKOR 61 oraz EKOR 61G to wodorozcieńczalne preparaty
gruntujące na bazie wodnej dyspersji kopolimeru akrylanu nbutylu i styrenu ze specjalnymi domieszkami redukującymi
spienianie oraz domieszkami bakterio- i grzybobójczymi. Nie
zawiera rozpuszczalników. Charakteryzuje się głęboką
penetracją oraz wzmacnianiem podłoża tworząc dodatkowe
wiązania w strefie wsiąkania. Wyrównuje chłonność podłoża, a
także niszczy w nim pleśnie i grzyby. Charakteryzuje się silną
przyczepnością do podłoża, a także zwiększa przyczepność
stosowanych po nim klejów, powłok malarskich lub mas
polimerowo-cementowych. Po wyschnięciu bezbarwny.
Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

EKOR 61G to koncentrat preparatu gruntującego. Zaleca
się rozcieńczanie w proporcji 1 część preparatu na 4
części wody – odpowiada wówczas standardowemu
preparatowi EKOR 61.
ZASTOSOWANIE
Preparat gruntujący EKOR 61 (EKOR 61G) stosuje się głównie
do zmniejszania chłonności istniejącego podłoża, aby woda ze
stosowanych po nim produktów (klejów i zapraw cementowych)
nie została wchłonięta zanim zaprawa czy klej zdążą związać.
Gruntowanie poprawia również przyczepność do mineralnych
podłoży takich produktów jak kleje do płytek np. linii TILE, kleje
do ociepleń linii EKOMIX i linii EKOR, tynki EKOR 44,
EKOR 44M, masy szpachlowe EKOR 41, EKOR 46 oraz
wyroby gipsowe EKOR 200, EKOR 500 i EKOMIX U.
Preparatem gruntującym EKOR 61 przygotowuje się również
podłoża mineralne przed zastosowaniem farb ( z wyłączeniem
farb silikatowych) w celu zwiększenia ich przyczepności oraz
zmniejszenia zużycia.
Produkt przeznaczony jest do gruntowania podłoży
budowlanych wykazujących chłonność np. betony, gazobetony,
tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, cegły
ceramiczne, silikatowe, płyty g/k oraz podłoża anhydrytowe i
gipsowe.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże musi być czyste i suche. Naloty, kurz, brud i tłuszcze
muszą być bezwarunkowo usunięte. Miejsca słabe usunąć, a
ubytki uzupełnić masami zgodnymi z parametrami technicznymi
podłoża.
STOSOWANIE
Zawartość fabrycznego pojemnika z preparatem EKOR 61
starannie wymieszać. Preparat nanosić wałkiem malarskim o
miękkim włosiu, pędzlem, szczotką lub aparatem natryskowym.
Zużycie ustalić doświadczalnie tak, aby produkt został
całkowicie wchłonięty w podłoże.
Uwaga: Niedopuszczalne jest przedawkowanie preparatu do
stanu występowania błyszczącej powłoki lub błony! Nie barwić
gruntu.
Gruntowanie przed malowaniem farbami wykonuje się
mieszaniną preparatu z wodą w proporcji 1:1 –EKOR 61 oraz
1:8 EKOR 61G. Przed nanoszeniem farb i innych produktów
odczekać, aż grunt całkowicie wyschnie. W przypadku silnie
chłonnych podłoży, po wyschnięciu pierwszej warstwy
gruntowanie powtórzyć.

Należy przestrzegać następujących zasad:
− Nie prowadzić prac w temperaturach otoczenia niższych
niż +5ºC i wyższych niż +30ºC.
− Prace prowadzić w warunkach niezagrażających deszczem
przynajmniej przez 12 godzin po położeniu preparatu
gruntującego.
− Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i silnego wiatru.
− Nie dodawać żadnych innych substancji poza wodą.
− Narzędzia i zabrudzenia w stanie świeżym myć wodą.
PRZECHOWYWANIE
Produkt przechowywać w suchym pomieszczeniu i dodatniej
temperaturze, ale nie wyższej niż +30ºC.
Chronić przed mrozem.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Podczas prac chronić oczy i skórę. Chronić przed dostępem
dzieci. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady
lekarza. W przypadku bezpośredniego kontaktu preparatu z
nieosłoniętym naskórkiem bądź zatarcia oka, przepłukać dużą
ilością wody i ewentualnie skonsultować się z lekarzem.
UWAGI KOŃCOWE
Producent odpowiada za jakość wyrobu, ale nie ponosi
odpowiedzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując
produkt przestrzegać zapisów niniejszej karty technicznej,
zasad sztuki budowlanej, odpowiednich norm oraz przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy. Informacje wykraczające poza
zawartość niniejszej karty technicznej wymagają pisemnego
potwierdzenia
producenta.
W
przypadku
wątpliwości
kontaktować się z Działem Technicznym producenta.
DANE TECHNICZNE
Postać i kolor:
biała ciecz
Zapach:

charakterystyczny

Gęstość:

1,0 kg/dm 3

pH:

7-8

Temperatura stosowania:
Lepkość:

od +5ºC do +30ºC
1,88 mPa s

Możliwość chodzenia (+20ºC):

ok. 2 godziny

Pełne wysychanie (+20ºC):
Zużycie 1kg/l produktu/m2:

ok. 24 godziny

EKOR 61
bez rozcieńczenia
rozcieńczenie 1do 1cz.wody

0,05 kg/m 2 do 0,2 kg/m2
od 5-10m2
od 10-20m2

koncentrat EKOR 61G
rozcieńczenie 1do 4 cz. wody
rozcieńczenie 1do 8 cz. wody
Opakowania:
− EKOR 61
− EKOR 61G
Okres trwałości:

12,5 g/m2 do 50 g/m2
od 20-40m2
od 40-80m2
butelki 1kg i kanistry 5 kg
12 miesięcy

Niniejsza karta techniczna unieważnia poprzednie.

