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Prezenta fişă tehnică a fost întocmită pe baza celui mai nou stadiu al tehnicii şi a experienţei noastre din tehnologia de aplicare. Având 
în vedere multitudinea de suprafeţe de suport şi condiţiile privind obiectul posibile, datele furnizate în fişă nu îl eliberează pe utilizator de 
obligaţia acestuia rezultată din regulile generale de bune practici , de a verifica pe propria lui răspundere în ceea ce priveşte adecvarea 
şi utilitatea pentru scopul de utilizare preconizat (de ex. prin aplicări de probă etc.). Nu ne putem asuma nicio răspundere pentru aplicaţii 
care nu sunt menţionate în mod clar în prezenta fişă. Vă rugăm ca în aceste cazuri, înaintea executării să contactaţi departamentul 
nostru privind tehnologia de aplicare. Acest lucru este valabil în special în cazul combinării cu alte produse. La apariţia unei noi ediţii, 
toate fişele tehnice anterioare îşi pierd valabilitatea. 
Puteţi obţine informaţii suplimentare la 00 800/ 63333782 (apel gratuit pentru reţelele fixe din Germania, Austria, Elveţia, Ţările de Jos). 

 

Descrierea produsului 
 

Domeniu de utilizare Grund universal mat, pe bază de apă, pentru utilizare în spaţii interioare 
şi exterioare. Este ideal pentru componente de construcţie din lemn care 
îşi păstrează sau nu îşi păstrează dimensiunea, PVC dur şi tencuială. 
Promotor de aderenţă excelent, şi pe suprafeţe de suport critice ca de ex. 
zinc, oţel zincat. Totodată strat primar de vopsea cu proprietăţi de 
egalizare. Conform DIN EN 71.3 adecvat pentru jucării pentru copii. 
 

Proprietăţi  Pe bază de apă 
 Se poate lustrui uşor 
 Caracteristici de curgere excelente 
 Capacitate de umplere bună 
 Poate fi aplicat prin stropire cu aparate de stropire adecvate 

 

Grad de luciu Mat 
 

Culoare Alb 
 

Dimensiune recipient 750 ml 
 

Consum În medie circa 100 ml/m² la aplicarea unui singur strat. Consumul poate 
să varieze în funcţie de capacitatea absorbantă a suprafeţei şi procedeul 
de aplicare. Valorile exacte de consum se determină printr-o aplicare de 
probă. 
 

Temperatura de aplicare Min. +8°C pentru obiect şi mediu, în timpul aplicării şi a uscării. 
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Aplicare 
 

Suprafaţa de suport Tratament prealabil Grunduire 

Generalităţi Suprafaţa de suport trebuie să fie liberă de impurităţi 
şi substanţe cu efect de separare, curată, uscată, 
rezistentă şi să corespundă stadiului actual al 
tehnicii. Trebuie să se respecte fişele tehnice 
actuale ale BFS (Bundesausschuss Farbe und 
Sachwertschutz e.V. - Asociaţia federală din 
domeniul vopselelor şi protejării bunurilor), precum 
şi VOB, partea C, DIN 18363, Lucrări de zugrăveli şi 
lăcuiri. 

 

Straturi vechi de vopsea Straturile vechi de vopsea desprinse, care se 
exfoliază şi sunt rupte se îndepărtează bine, fără 
resturi. Se îndepărtează reziduurile de grăsimi, ulei 
şi silicon. Straturile de vopsea cu aderenţă bună se 
şlefuiesc uşor. Se verifică capacitatea de a suporta 
aplicarea ulterioară a unui strat de vopsea nou, 
respectiv compatibilitatea cu aceasta. dacă este 
nevoie, se va efectua o probă cu bandă adezivă şi o 
probă de vopsire. 

Hornbach 
Multigrund 
acrilic 
 

Lemn Trebuie să se ţină seama de protecţia constructivă a 
lemnului în spaţiile exterioare. Marginile ascuţite ale 
lemnului trebuie să se rotunjească. Apa provenită 
din precipitaţii trebuie să poată să se scurgă repede, 
trebuie să se evite umezeala stagnantă. Umiditatea 
reziduală a lemnului nu are voie să depăşească 
15% la componentele care îşi păstrează 
dimensiunile, şi 18% la componentele care îşi 
păstrează limitat sau nu îşi păstrează dimensiunile. 
Speciile de lemn bogate în răşină sau uleiuri trebuie 
să fie spălate temeinic cu dizolvanţi universali pentru 
lacuri nitocelulozice, suprafeţele se lasă să se 
aerisească, se îndepărtează depozitele de răşină 
apărute. Se îndepărtează părţile de lemn desprinse. 
Lemnul se matizează înainte de aplicarea stratului 
de produs. Pe lemnul impregnat sub presiune 
trebuie să se aplice primul strat abia după circa 6 
luni de expunere la intemperii. Lemnul periclitat de 
ciupercile de albăstrire din spaţiile exterioare se 
grunduiesc cu un grund adecvat de protecţie 
pentru lemn. Lemnul bogat în substanţe active se 
grunduieşte în prealabil cu produsul Hornbach 
vopsea de tratament prealabil , pentru a se evita 
pătrunderea substanţelor componente din lemn care 
au efect de colorare. 

Hornbach 
Multigrund 
acrilic 
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Fier / oţel Rugina, crustele de laminare, reziduurile de ardere 
şi reziduurile de la sudură se îndepărtează mecanic 
până când se poate vedea o suprafaţă cu luciu 
metalic. În plus trebuie să fie rotunjite marginile 
ascuţite şi bavurile. 
În spaţiile exterioare trebuie să se aplice două 
straturi de produs Hornbach Grund de protecţie 
contra ruginirii. 

Hornbach 
Grund de 
protecţie contra 
ruginirii 
 

Zinc Se curăţă cu folie de şlefuire şi o soluţie amoniacală 
conţinând agent de umectare. În acest scop se va 
realiza un amestec din apă, soluţie de amoniac în 
apă şi o mică cantitate de detergent. Se va respecta 
raportul de amestecare conform instrucţiunilor de 
utilizare a soluţiei de amoniac în apă. Suprafeţele se 
spală apoi cu apă. În plus trebuie să fie rotunjite 
marginile ascuţite şi bavurile. Ca alternativă se 
poate utiliza un produs de curăţare a zincului. 

Hornbach 
Multigrund 
acrilic 
 

Materiale plastice adecvate 
pentru vopsire 

Se curăţă cu folie de şlefuire şi o soluţie amoniacală 
conţinând agent de umectare. În acest scop se va 
realiza un amestec din apă, soluţie de amoniac în 
apă şi o mică cantitate de detergent. Se va respecta 
raportul de amestecare conform instrucţiunilor de 
utilizare a soluţiei de amoniac în apă. Suprafeţele se 
spală apoi cu apă. În plus trebuie să fie rotunjite 
marginile ascuţite şi bavurile. 

Hornbach 
Multigrund 
acrilic 
 

   

Diluare Produsul este gata de utilizare. Pentru aplicarea prin stropire se 
ajustează vâscozitatea de stropire cu apă de la robinet curată, se 
diluează cel mult 10%. 

Procedeul de aplicare A se agita bine înainte de folosire. Se va efectua aplicarea a 1 - 2 
straturi. Trebuie să se respecte timpul de uscare dintre aplicarea 
straturilor. 

Vopsire cu pensula Pentru aplicare cu pensula trebuie să se utilizeze pensule speciale 
pentru lac cu peri din material plastic sau cu peri micşti. 

Aplicare cu rolă Pentru aplicarea cu rola trebuie să se utilizeze o rolă din spumă 
rugoasă. Ca alternativă, se aplică cu o rolă cu peri scurţi şi imediat după 
aceea se netezeşte cu o rolă din spumă fină. 

Aplicare prin stropire Aplicarea prin stropire se realizează după cu aparate de stropire 
adecvate. Trebuie să se respecte indicaţiile cu privire la utilizare ale 
producătorului aparatului. 
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 Procedeul 
de stropire 

Airless Air-Mix HVLP la 
presiune 

joasă 

Înaltă 
presiune 

Presiune de 
stropire 

80 - 120 bar aerul de 
alimentare 
35-50 bar 

0,5-2,0 bar 

A se 
respecta 
indicaţiile 

producătorul
ui 

2-3 bar 

Dimensiunea 
duzei 

0,008 - 0,012 
inch 

0,008 - 0,012 
inch 

A se 
respecta 
indicaţiile 

producătorul
ui 

1,8 – 2,5 mm 

Diluare Max. 5% Max. 5% Max. 10% Max. 5% 
 

Timp de uscare La 20°C şi max. 60% umiditate rel. a aerului 
Uscare superficială  după circa 1 oră 
Aplicare ulterioară de vopsea după circa 12 de ore 
La temperatură mai mică şi umiditate mai mare a aerului aceste 
intervale se prelungesc. 

Indicaţii pentru realizarea 
tratamentului prin 
aplicarea produsului 

 Datorită varietăţii mari de suprafeţe de suport posibile şi altor 
factori de influenţă, se recomandă ca înainte de începere să se 
creeze o suprafaţă de probă.  

  În cazul suprafeţelor învecinate vizual trebuie să se ţină seama 
să se utilizeze acelaşi lot de produs marcat pe recipient. 

  Trebuie să se respecte fişele tehnice ale produselor menţionate 
în prezenta fişă tehnică. 

Indicaţii generale  Pentru a se obţine o durabilitate mare a lacului aplicat, trebuie 
ca cel puţin 1x pe an să se verifice lacul aplicat în ceea ce 
priveşte eventualele deteriorări ale acestuia. Deteriorările 
trebuie să se corecteze corespunzător. 

Curăţarea uneltelor Aparatele cu care s-a lucrat trebuie curăţate cu apă imediat după 
utilizare, eventual cu adăugare a unui detergent. 
 

 
 

Indicaţii legate de produs 
 

Tipul de liant 
 

Dispersie pe bază de acrilat 

Conţine 
 

Conform ghidului VdL (Asociaţia germană din industria vopselelor) pentru 
acoperiri decorative pentru construcţii: 
dispersie pe bază de acrilat, dioxid de titan, carbonaţi, silicaţi, apă, 
pigmenţi anorganici, aditivi, metil- şi benzil-izotiazolinonă. Poate provoca 
reacţii alergice. Informaţii pentru persoanele alergice la numărul de 
telefon 00800 / 63333782. 
 

Densitate 
 

Circa 1,5 g/cm³ 

Indicaţie de securitate 
legată de VOC 

Valoare limită UE pentru produs (cat. A/i): 140 g/l (2010). 
Acest produs conţine < 10 g/l VOC, compuşi organici volatili. 
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Recomandări de 
prudenţă  

A se păstra în zone inaccesibile copiilor. În cazul lucrărilor efectuate prin 
pulverizare a se utiliza filtru combinat A2/P2. În cazul lucrărilor de 
lustruire a se utiliza filtru de praf P2. A se evita consumul de alimente şi 
băuturi şi fumatul în timpul utilizării produsului. În timpul aplicării şi după 
aceea trebuie să se asigure o bună ventilaţie. În caz de contact cu ochii 
sau cu pielea a se clăti imediat bine cu apă. A nu se arunca la canalizare/ 
în apele de suprafaţă sau pe sol. Eventualul marcaj rezultă din fişa cu 
date tehnice de securitate. Fişa cu date tehnice de securitate este 
disponibilă la cerere. 

Depozitare  A se depozita întotdeauna închis, la rece, uscat şi ferit de îngheţ. 

Gestionarea deşeurilor Se reciclează numai recipientele golite de resturi. Resturile uscate de 
material pot fi eliminate ca deşeuri menajere. Recipientele cu resturi 
lichide de vopsea trebuie predate la centrele de colectare pentru vopsele 
vechi. Cod manag. deşeu conf. Regulamentului privind lista deşeurilor: 
080112. 
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Meffert AG Farbwerke 

Sandweg 15  55543 Bad Kreuznach 
Telefon 06 71 / 8 70-0  Fax 06 71 / 8 70-397 

Departamentul privind tehnologia de aplicare 00 800 63333782 
E-mail: anwendungstechnik@meffert.com 
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