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Sealoflex Ultima metāla 
kodinošā grunts 
Sealoflex Ultima metāla kodinošā grunts ir ūdens bāzes akrila 
grunts. Tas ir Sealoflex Ultima sistēmas komponents. 

 
 

 

PAREDZĒTĀ LIETOŠANA 

 Pretkorozijas aizsardzības nodrošināšanai melno metālu virsmām. 

 Lai veicinātu Sealoflex Ultima hidroizolācijas pārklājuma saķeri ar 
metāla virsmām. 

 

IEGUVUMI 

 Veido stingru plēvi bez skaidām. 

 Laba noturība pret ķīmiskām vielām un nodilumizturība. 

 Ātri žūst. 

 Kavē rūsas veidošanos. 

 Nav bīstamu izgarojumu no šķīdinātājiem. 

 Izmanto kā gruntējumu visiem nepārklāta 
metāla piederumiem, piemēram, pilienu 
uztveršanas malu apdarēm. 

 

VIRSMAS SAGATAVOŠANA 

Pirms Ultima metāla kodinošās grunts uzklāšanas nodrošiniet, lai 
virsma būtu tīra, sausa un nebojāta. Noņemiet vaļīgo rūsu un plāvu ar 
stiepļu suku, abrazīvu disku vai smilšpapīru. 

Virsmas temperatūrai jābūt no 5 °C un 3 °C virs rasas punkta. (Skatiet 
rasas punkta aprēķināšanas tabulu Sealoflex Ultima uzstādīšanas 
rokasgrāmatā). 

Neklājiet, ja gaidāms lietus. 
 

UZKLĀŠANAS INSTRUKCIJAS 

1 Noņemiet tvertnes vāku un lēnām maisiet produktu ar maisīšanas 
stienīti vai mehānisko mikseri. 

2 Uzklājiet produktu uz pamatnes, izmantojot rullīti vai otu. 

3 Minimālais patēriņš ir 0,2 litri/m²; tas var pieaugt atkarībā no 
virsmas struktūras. 

4 Pirms Sealoflex Ultima hidroizolācijas pārklājuma uzklāšanas 
ļaujiet gruntējumam pilnīgi nožūt. 

Ievērojiet: neuzklājiet Sealoflex Ultima metāla kodinošo grunti uz esoša 
asfalta, bitumena pārklājumiem vai bitumena alumīnija pārklājumiem. 

 
 

 

  

PRODUKTA DATI  

Tvertnes izmērs 5 litri 

Forma Šķidrums 

Uzklāšanas patēriņš Apmēram 0,2 l/m2
 

Blīvums 1,198 kg/l 

Uzklāšanas 

temperatūra 

 
no 5 °C līdz 30 °C 

Krāsa Oksīdsarkana 
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TĪRĪŠANA 

Uzreiz pēc lietošanas notīriet instrumentus ūdenī. 
 

UZGLABĀŠANA 

Tvertnes jāglabā uz līdzenas virsmas vietā, kur nav tiešu saules staru, 
un temperatūrā no 10 °C līdz 32 °C. Neļaujiet sasalt. Uzglabāšanas laiks 
neatvērtās oriģinālajās tvertnēs ir 12 mēneši no ražošanas datuma. 
Atvērtas tvertnes pēc lietošanas atkal jānoblīvē. 

 

VESELĪBA UN DROŠĪBA 

Informāciju par transportēšanu, apstrādi, glabāšanu un utilizāciju 
skatiet Drošības datu lapā un tvertnes marķējumā. Jāievēro visi 
ieteikumi un brīdinājumi. 

 

TEHNISKIE PAKALPOJUMI 

Speciālistu ieteikumi un projektēšanas norādes visos jautājumos, kas 
attiecas uz Sealoflex Ultima sistēmu, ir brīvi pieejamas no mūsu 
tehnisko pakalpojumu komandas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BMI Group 

5th Floor 
20 Air Street 
London 
W1B 5AN 

+44 (0) 203 757 1900 

Mēs esam apņēmušies pastāvīgi paplašināt un uzlabot savu produktu 
klāstu. Mēs paturam tiesības mainīt savu produktu 
specifikācijas. Mēs paturam tiesības labot visas tipogrāfiskās vai 
pārrakstīšanas kļūdas un izlaidumus. Lai iegūtu jaunāko informāciju, 
sazinieties ar klientu apkalpošanas nodaļu. 

 

bmigroup.com 


