ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА:
MICRO CEM GROUT 30 - суха смес в полиетиленов плик (10 кг)
- свързваща смола в кофа (2,8 кг)
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Двукомпонентен продукт, част от високотехнологичната система MICRO CEM за дeкоративни
покрития на стени, подове и тавани. GROUT 30 е първият от трите слоя на серията и се използва за основа на системата.
ПОЛАГАНЕ: Преди полагане на GROUT 30, основата трябва да бъде грундирана. При непопиващи повърхности, като
камък, фаянс или гранитогрес, се полага високоякостен и гъвкав контактен грунд TOP GRIP. При попиващи повърхности,
като циментови замазки, шпакловки и други, е необходимо да се грундира с дълбокопроникващ грунд PRIME DB-55.
Полагането на MICRO CEM GROUT 30 може да започне след пълното изсъхване на грунда. Смесването на двата компонента
се извършва предварително като постепенно се добавя сухият към течния компонент в съотношение 10 кг : 2,8 кг
(сухо : смола) и се миксират с помощта на механична бъркалка, до постигане на хомогенна маса. Сместа се оставя да
престои около 5 минути, след което задължително се разбърква отново, преди да започне полагането. GROUT 30 се
нанася на една ръка, заедно с алкалоустойчива стъклофибърна мрежа (145 - 160г/м²), за постигане на оптимални якостни
резултати. Готовата смес трябва да се нанесе в рамките на 1 час.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Да се полага при температури от +5 до +25°С
Да не се смесва с други строителни материали.
Да не се полага при пряка слънчева светлина и силни въздушни течения.
РАЗХОД: Съдържанието на една опаковка MICRO CEM GROUT 30 (10 кг + 2,8 кг) е достатъчно да покрие около 8-10 м2,
в зависимост от дебелината на полагане. Да се спазват пропорциите при смесването на компонентите, когато се работи
върху участъци, с размери по-малки от 8 м2.
СЪХРАНЕНИЕ: 12 месеца в оригинално запечатани опаковки на сухо и проветриво място, без опасност от замръзване и
пряка слънчева светлина. Препоръчително е да се съхранява върху палети.

MICRO CEM GROUT 30
Сух компонент (10 кг)
Не съдържа разтворим Cr (VI) в количество по-голямо от 0,0002 % в рамките на срока на съхранение.
Предупреждения за опасност (H-кодове)
H315 – Предизвиква дразнене на кожата.
H318 – Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H335 – Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

Опасно!

Препоръки за безопасност (P-кодове)
P101 – При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или
етикета на продукта.
P102 – Да се съхранява извън обсега на деца.
P280 – Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни
очила/предпазна маска за лице.
P302 + P352 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
P332 + P313 – ПРИ ПОЯВА НА КОЖНО ДРАЗНЕНЕ: Потърсете медицински
съвет/помощ.
P305 + P351 + P315 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с
вода в продължение на няколко минути. Незабавно потърсете медицински съвет/помощ.

Течен компонент (2,8 кг)
Препоръки за безопасност (P-кодове)
P101 – При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или
етикета на продукта.
P102 – Да се съхранява извън обсега на деца.
P262 – Да се избягва контакт с очите, кожата и облеклото.
P305 + P351 + P313 - При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода
в продължение на няколко минути. Потърсете медицински съвет/помощ.
P280 – Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни
очила/предпазна маска за лице.
P301 + P311 – ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Обадете в център по токсикология или на
лекар.

