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FISA TEHNICA 
 

STICKY TIEFGRUND 

Grund  de adancime pentru pereti exteriori si interiori 

 
 
 
1. Descriere produs 
STICKY TIEFGRUND-Grund  de adancime pentru pereti exteriori si interiori este un 
grund pe baza de copolimeri acrilici, aditivi de finisare, apa. 
 
2. Domeniu de utilizare 
Se utilizeaza pentru impregnarea, consolidarea si stabilizarea suprafeţelor fragile si 
poroase cu grad diferit de absorbţie şi/sau cu aderenţǎ redusǎ (tencuieli vechi sau noi din 
ciment, var-ciment si var-nisip, beton, gleturi de ipsos, cǎrǎmidǎ, BCA, etc.) în vederea 
aplicǎrii ulterioare a vopselelor lavabile, tencuielilor decorative pentru exterior şi interior. 
 
3. Caracteristici principale 

• capacitate foarte buna de penetrare in suport si protectie impotriva aparitiei si 
extinderii eflorescentei; 

• întăreşte suprafaţa de aplicare şi reduce absorbţia de vopsea de finisare; 
• confera aderenta buna sistemului de vopsire, prin umplerea porilor si 

uniformizarea suprafetei; 
• conferǎ permeabilitate suportului. 

 
4. Caracteristici tehnice: 
 

Nr. 
crt. 

CARACTERISTICA CONDIŢII DE 
ADMISIBILITATE 

0 1 2 
1 Aspect lichid omogen 
2 Densitatea 20ºC, g/cm3 1.00 -1.05 
3 Vascozitate, Ø 4, s 10-15 
4 pH 7 - 8 

 
5. Mod de aplicare 
Pregătirea produsului: produsul se utilizează ca atare sau se diluează cu apa potabila 
pana la maxim 1:4 functie de natura si gradul de absorbabilitate al suportului.  
Pregătirea suprafeţelor: suporturile pe care se aplică trebuie să fie rezistente, compacte 
curate, desprăfuite, uscate şi degresate. 

- acoperirile anterioare care prezintă desprinderi sau aderenţă necorespunzătoare se 
înlătură total, se nivelează cu o masǎ de şpaclu, apoi se tratează cu grund; 
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- betonul şi tencuielile noi se lasă în mod obligatoriu cel puţin 7 zile pentru uscare 
si maturare (carbonatare) 

- nu se aplicǎ pe straturi de lac respectiv ulei , vopsele cu clei şi materiale sintetice 
-    suprafetele mucegaite se spala cu solutia antimucegai Sticky sau cu solutia Sticky 

Antimucegai Forte utilizand materiale textile, bidinea, perie sau prin pensulare, apoi se 
impregneaza cu 1-2 straturi din aceeasi solutie. 
ATENTIE: SUPRAFATA AFECTATA NU SE VA  CURATA PRIN FRECARE USCATA, SPALARE CU APA 
SAU ZUGRAVIRE NOUA, PENTRU A  EVITA   DISPERSAREA  SPORILOR  DE  MUCEGAI  PE 
SUPRAFETELE ALATURATE. 
Interval  de aplicare intre straturi - cca 2 ore. In cazul in care suprafata urmeaza a fi 
vopsita, produsul se aplica cu min. 24 ore inaintea aplicarii grundului. 
Mod de aplicare: se aplica uniform cu pensula, rola sau pistolul, în 1-2 straturi, în funcţie 
de gradul de absorbţie al suprafeţei, regula de baza fiind ca dupa uscare sa nu formeze 
pelicula (strat lucios); se vor efectua probe pe suprafete mici; dupa grunduire suprafata 
trebuie sa fie rezistenta la zgariere; daca nu s-a obtinut aceasta caracteristica se va mai 
aplica un strat. 
Conditii de aplicare: 
- temperatura  recomandata de aplicare pentru produs, mediu si suport: min. 100 C , max. 
300 C;  
- nu se va lucra in conditii de temperaturi ridicate sub directa influenta a razelor solare, 
vant puternic, ceata, umiditate ridicata de peste 80% si pericol de ploaie si inghet. 
Curăţarea uneltelor de lucru se face cu apă caldă sau cu apă şi detergent, imediat după 
întrebuinţare. 
Uscare: 2 ore la suprafata, 24 ore in profunzime dupa care se poate aplica stratul de 
finisaj 
 
6. Consum: 8 - 15 m2/litru/ strat, funcţie de natura, porozitatea, gradul de friabilitate al 
suportului si de modul de aplicare. 
 
7. Ambalare, depozitare, transport 
Ambalare: produsul se ambaleaza în bidoane de plastic închise etanş având capacitatea de 
1; 4; 10 litri . 
Depozitare si transport-  Produsul se depoziteaza in ambalajele originale in spatii uscate, 
sigure, ferite de radiatii solare si intemperii, la temperaturi intre 5ºC si 35ºC. Transportul 
produsului se face cu mijloace de transport acoperite. 
 
8. Termen de valabilitate:12 luni de la data fabricaţiei, în ambalajul original închis 
etans. 
 
9.  Reglementari legale 
Deşeuri: Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform 
legislatiei in vigoare 
 
 
COV limita UE g/l:cat A/h: 30 
COV maxim  in  produs gata pentru utilizare, g/l: 30 
 


