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Mélyalapozó – TG
Technikai adatlap

 Felhasználási terület
u

– A SAKRET TG mélyalapozó környezetbarát, oldószermentes, 
szinte teljesen szagtalan, bel- és kültéri munkákhoz egyaránt 
alkalmas alapozó termék.

 Tulajdonságok
u

– Az SAKRET TG (oldószermentes) mélyalapozó könnyen fel-
dolgozható, gyorsan száradó és alkáli anyagokkal szemben 
igen ellenálló készítmény. Különösen alkalmas beltéri alapozó 
munkákhoz, valamint megfelel élelmiszeripari területen történő 
felhasználásra is. 

– A következő alapfelületek esetén alkalmazható: ásványi vakola-
tok (PG I, II és III), beton, diszperziós festékbevonatok, műgyan-
tás vakolatok (lásd az adott bevonó anyag technikai adatlapját).

 Felület-elôkészítés
u

– Vizsgáljuk meg, hogy az alapfelület alkalmas-e bevonathordozó 
felületként (lásd VOB, „C” rész, DIN 18363, 3.1.1 fejezet).  

– A különböző bevonathordozásra alkalmas alapfelületek előkeze-
lésére és felület-előkészítésére (külső és belső) vonatkozó tudni-
valók a festést és bevonatkészítést illetően a termékek technikai 
adatlapjain találhatók.

 

 Feldolgozás
u

– Alapozás: 1 - 2 x SAKRET TG mélyalapozóval hígítatlan állapot-
ban. Amennyiben szükséges, a feldolgozási konzisztencia opti-
malizálása érdekében maximálisan 30% vízzel hígítható. 

– A következő réteg felhordása 6 – 12 óra múlva történhet.
– Feldolgozási hőmérséklet: 5 °C – 30 °C

 Anyagszükséglet
u

– Sima, normál nedvszívó képességű vakolatok esetén:
   kb. 170 ml/m2

– Durvább, nagyobb nedvszívó képességű alapfelületek esetén az 
anyagszükséglet erősen megnövekedhet. Az anyagszükségletre 
vonatkozó pontos mennyiséget az épületen végzett próbabevo-
nat kialakításával kell meghatározni. 

  Kiszerelés
u

– 10 literes kanna

 Tárolás
u

– Száraz, hűvös, időjárási hatásoktól védett helyen eltartha-
tó 12 hónapig. A megkezdett csomagolást azonnal vissza 
kell zárni.

 Tudnivalók 
u

– A száradó anyagot óvni kell a közvetlen napsütéstől, 30 °C feletti 
hőmérséklettől, huzattól, fagytól, csapó esőtől. 

– A megadott műszaki adatok 20 °C-os hőmérsékletre és 50%-os 
relatív páratartalomra érvényesek. Az ennél alacsonyabb hő-
mérséklet hosszabbítja, a magasabb pedig rövidíti a megadott 
értékeket. 

– A szerszámokat és a keverőedényt használat után azonnal mos-
suk el, mert később az anyag csak mechanikai úton távolítható 
el.

– Gipsz, fa és vízmentes kötésű anhidrid alapra a SAKRET A&H  
alapozót javasoljuk.

– Ügyeljünk, hogy szembe, bőrre ne kerüljön! Ha mégis elő-
fordul, mossuk le bő vízzel, szükség esetén forduljunk szak-
orvoshoz.

–  Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel for-
duljon szakembereinkhez!

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az 
anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabvá-
nyokat, valamint az érvényben lévô építészeti és mûszaki elôírásokat. A sza-
vatosság a leszállított áru minôségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény 
javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a 
felhasználót az anyag elôzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott techni-
kai adatlapok a frissítést követôen érvényüket vesztik.     
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