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DESCRIERE  PRODUS  

 
Produs pe bază de răşini sintetice, uşor prelucrabil. După uscare asigură o aderenţă foarte bună a suprafeţei.  
Produs netoxic. 

 
 

DOMENII  DE UTILIZARE  

 
Se utilizează pentru egalizarea absorbţiei de apă a suprafeţelor suport şi pentru obţinerea unor suprafeţe cu 
aderenţă ridicată. Se aplică înaintea operaţiilor de placare sau egalizare. Este recomandat pentru amorsarea 
suprafeţelor suport cu absorbţie de apă foarte ridicată sau foarte scăzută. 
Se aplică pe toate suprafeţele nedeformabile utilizate în industria construcţiilor cu absorbţie de apă foarte 
ridicată sau foarte scăzută: beton uşor, beton poros, beton proaspăt, zidărie, tencuială uscată, plăci de gips-
carton, plăci ceramice, plăci spume rigide, lemn, metal, PVC.  

 
 

MOD  DE  LUCRU  

 
Suprafaţa suport trebuie să fie curată, nedeformabilă şi fixă. 
 
Se toarnă conţinutul unei pungi de 5 kg de weber GR100  în 6 litri de apă curată şi se omogenizează 
manual până la obţinerea unui amestec omogen. După obţinerea unei paste omogene se lasă timp de 10 
minute, după care se reamestecă  bine.  
 
Materialul obţinut se aplică cu bidineaua sau cu pensula lată. Se aplică în cazul în care suprafeţele au 
absorbţie foarte redusă de apă sau când au absorbţie foarte ridicată de apă. Suprafeţele devin utilizabile 
pentru operaţiile următoare după uscarea completă a grundului.  

 
 

PRECAUŢII  

 
Temperatura de lucru este de minim +50C şi de maxim +300C. 
Nu se aplică suprafeţe îngheţate, excesiv de calde sau când plouă. 
Nu amestecaţi produsul weber GR100 cu alte materiale. 
Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare. 

 
 

weber GR100 
Grund de universal de profunzime  
sub formă de pulbere 

 

FIŞĂ TEHNICĂ 
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DEPOZITARE  

 
Pe europaleţi, în locuri uscate pentru maxim 24 luni. 

 
 

AMBALARE  

 
În galeti de 5 kg. 
Paleţi de 350 kg (70 galeti). 

 
 

CONSUM      

 
0,15 kg/m2   

    

 
 

DATE  PRIVIND  SIGURANŢA  ŞI  SECURITATEA  MUNCII  

 
Xi   R36/37  Iritant pentru ochi şi sistemul respirator. 
         R43       Poate cauza sensibilizare în contact cu pielea. 
         S2         A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
         S24/25  A se evita contactul cu pielea şi ochii. 
         S26       În cazul contactului cu ochii se spală imediat cu apă din abundenţă şi se consultă 
                      medicul de specialitate.  
         S37      A se folosi mănuşi corespunzătoare. 
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