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                                                         FLEX GRUND   

       

     Univerzální vodouředitelný základ 
 
 
Vodouředitelná základní alkydová barva pro venkovní a vnitřní použití 
na starých soudržných nátěrech, dřevu, SDK, kovu, sklu apod. Je 
rychleschnoucí, bíle pigmentovaná, s výbornou přídržností. Brání 
výluhům ze dřeva i korozi kovů. Je tónovatelná systémem Colorex MIX. 
 
 

 
Příprava podkladu: 
Podklad musí být čistý, odmaštěný, bez nesoudržných částí barev, tapet apod. Lesklý povrch je 
vhodné zdrsnit brusným papírem. Trhliny a nerovnosti přetmelte, po vyschnutí  lehce přebruste. Rez 
z kovových povrchů odstraňte drátěným kartáčem nebo opískováním. 
 
Aplikace: 
Flex Grund se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním. Povrch musí být suchý, s max. obsahem 
vlhkosti do 18%. Teplota do +5˚C, vlhkost vzduchu max. 80%. Nanášejte v tenkých vrstvách, dobře 
roztírejte. Čím nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu, tím déle bude barva zasychat. Nikdy nenatírejte 
zahřáté povrchy nebo plochy na přímém slunci. Rychlé proschnutí zhorší přilnavost nátěru! Jako 
vrchní nátěr lze použít libovolnou akrylátovou nebo alkydovou barvu. 
 
Technická data: 
 
Spotřeba 5-7 m²/l 
Pojivo alkyd 
Sušina 34 % objemu 
Hustota 1,31 kg/l 
Viskozita 190-210 cP 
Ředidlo voda 
Aplikace váleček, štětec, stříkání 
Doba schnutí suché na dotyk za 1-2 hod., přetíratelné za 2-4 hod., 

zcela proschlé za 12 hod. (platí pro 20˚C, vlhkost 85%) 
Lesk 3 matný (měřeno Gardnerem 60˚) 
Barva bílá 
Skladování 2 roky v neotevřeném balení, nesmí zmrznout 
Balení 0,9 l, 2,7 l 

 
Bezpečnostní opatření, údržba: 
Použité nářadí otřete, teprve poté omyjte vodou. Nádobu po práci pečlivě uzavřete a uchovávejte 
mimo dosah dětí. Zbytky barev nevylévejte do kanalizace, ale likvidujte ve sběrných dvorech. Matně 
natřené povrchy je nutné čistit jemnými prostředky,  nepoužívejte čističe na bázi alkoholu. 
EU limitní hodnota VOC kat. A(g)RNH: 30 g/l (2010).  
Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 30 g/l. 
 


