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Egykomponensű, folyékony mélyalapozó 

A termék tulajdonságai: 

• Egykomponensű 
• Oldószermentes 
• Csökkenti a nedvszívó képességet 
• Szilárdító hatású 
• Kenhető, hengerelhető 
 

Alkalmazási területek: 

• Estrifan SN 10 és SN 25 alá alapozóként nedvszívó alapfelületekre 
• Enyhe szilárdító hatás leporzó, lepergő alapfelületekre 
• Mélyalapozó hatás erősen nedvszívó alapfelületekre 
 

Feldolgozás  

 
Az alapfelület előkészítése 
Az alapfelület legyen tiszta, száraz, hordóképes, ne 
legyenek rajta laza részek, por, olaj, és egyéb, 
leválasztó rétegként ható anyagok. 
A régi bevonatokat, festékeket el kell távolítani. Estrifan 
SN 10 és SN 25 alá alapozóként történő 
felhasználáskor az ásványi alapfelületeket gondosan 
elő kell nedvesíteni. 
Ügyeljünk az egyenletes felhordásra. 
 
Felhordás 
Az Estrifan Grund T 15 felhasználásra kész, higítás 
nélkül kell felhordani ecset, kefe, vagy Teddy-henger 
segítségével. Csak annyit szabad felhordani, hogy ne 
keletkezzen csillogó, tapadást csökkentő felületi 
filmréteg. Ügyelni kell az egyenletes felhordásra. Az 
erősen nedvszívó alapfelületeket kétszer kell alapozni. 
 

Az alapfelület egyenletlenségének és nedvszívó 
képességének függvényében az Estrifan Grund T 15 
felhasználási mennyisége 150-250 ml/m2. Az ettől a 
középértéktől való, objektum-függő eltérést próbákkal 
kell megállapítani. 
 
Az Estrifan SN 10 vagy SN 25 felhordását az alapozó 
száradása után lehet megkezdeni. A hosszabb 
várakozás az alapozott felület tapadást csökkentő 
szennyeződéséhez vezethet, így ezt kerülni kell.  
 

Figyelem 
A felhasználási mennyiségek, a bedolgozhatósági idő, 
valamint minden műszaki tulajdonság erősen 
hőmérséklet- és objektumfüggő. 
 

 

MC-Estrifan Grund T 15 
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Estifan Grund T 15 műszaki adatok 

Tulajdonság Mértékegység Érték Megjegyzés 

Sűrűség g/cm3 kb. 1,02  

Felhasználás ml/m2 kb. 150-250 Az alapfelület minőségének 
függvényében 

Következő réteg Óra kb. 1 20 °C-os hőmérsékleten, 
50%-os relatív páratartalom 
mellet 

 
 

Estifan Grund T 15 termékjellemzők 

Saját minőségbiztosítás DIN EN ISO 9001 

Alapanyag műanyag diszperzió 

Szín fehéres 

Állag folyékony 

Tárolás Fagymentes helyen tárolja! Minimum 12 hónapig eltartható 

Szállítási forma 10 l-es kanna 

Hulladék ártalmatlanítás Kérjük a környezet érdekében az edényekből az anyagokat 
maradéktalanul kiüríteni. Vegyék figyelembe ehhez a 
„hulladék ártalmatlanítás” információs adatlapunkat, melyet 
kérésre szívesen megküldünk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: Az ebben az ismertetőben szereplő adatok a tapasztalatunkat és legjobb tudásunkat tükrözik, de kötelezettség nélkül. 
Azokat egyeztetni kell a mindenkori építkezéssel, alkalmazási céllal és különösen a helyi igénybevételekkel. Ezt feltételezve az 
adatok helyességéért az értékesítési és szállítási feltételek keretében vállalunk felelősséget. A munkatársaink által adott, a 
termékismertetőktől eltérő ajánlások számunkra csak akkor kötelezőek, ha írásban megerősítik. 
Kiadás: 09/03. Műszakilag átdolgozott új kiadás esetén ez a kiadás érvényét veszti. 


