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• straturile vechi de vopsea pe bază de clei şi alte straturi 
vechi de cretă respectiv cu putere mică de absorbţie se 
spală bine sau se îndepărtează prin alte metode

• se spală bine resturile de clei pentru tapete
• se periază bine suprafeţele nisipoase
• depozitele de lianţi şi sinter se îndepărtează
• -

al se îndepărtează
• se îndepărtează resturile de ulei de cofraj de pe beton
• se îndepărtează bucăţile de perete desprins şi se în-

locuiesc cu material asemănător
• suprafeţele atacate de mucegai se spală şi se tratează 

cu soda

Amestecarea grundului
Pentru amestecarea grundului pe bază de cazeină se re-
comandă folosirea unei găleţi de 10 l şi un aparat de mixat 
(maşină de găurit cu tel). Conţinutul plicului de grund (250 
g) se toarnă în 2 litri de apă curată şi rece, amestecând 
continuu. Toate cocoloaşele trebuie eliminate. Se lasă să 
stea 30 de minute, după care se amestecă din nou şi se 
diluează cu 6 l apă.

Prelucrare
Grundul pe bază de cazeină se aplică în strat gros şi 

suprafaţă. Proeminenţele (petele lucioase) se îndepărtează 
în mod obligatoriu cu o cârpă, înainte de uscare.
emperatura de prelucrare min. 8ºC.Grundul pe bază de 
cazeină gata amestecat se va folosi în aceeaşi zi.

Timp de uscare
Uscat după aprox. 8 ore la 20ºC şi prelucrabil cu vopsea 
sau tencuială pe bază de cazeină sau calcar de mină.

Informaţii generale
Grund incolor pentru interior, transparent, cu utilizare 
multiplă, pentru aplicări consecutive şi straturi subţiri de 
tencuială realizate cu vopsele pe bază de cazeină, vopsele 
pe bază de calcar şi tencuieli de la Kreidezeit

Utilizare
Ideal pentru aplicarea pe toate suprafeţele neprelucrate 
cum sunt tencuielile pe bază de argilă, calcar, ciment şi 

beton. 
Inadecvat pentru toate suprafeţele alunecoase, fără capac-
itate de absorbţie şi umede în permanenţă. În interior, pen-
tru consolidarea transparentă a tencuielii, în special a celei 
pe bază de argilă. Aici e necesară aplicarea pe suprafeţe 
de probă (vezi „Sfaturi”). 
Utilizarea grundului pe bază de cazeină în cadrul diferitelor 
sisteme de vopsire şi tencuire de la Kreidezeit este de-

Proprietăţi
• praf pentru amestecat cu apă
• duce la scăderea puterii de absorbţie a suprafeţelor 

puternic absorbante
• elimină capacitatea  diferenţiată de absorbţie a su-

prafeţelor
• consolidează suprafeţele uşor nisipoase
• incolor, transparent
• uşor de prelucrat
• foarte rentabil
• capacitate mare de difuziune
• nu conţine conservanţi
• resturile de vopsea sunt compostabile

Compoziţie
Cazeină, sodă.

Unelte adecvate  
Uneltele adecvate sunt periile bune pentru faţade şi tavan 
din păr natural. Grundul pe bază de cazeină nu se aplică 
prin stropire şi nici cu rola. 
Perii bune pentru faţade şi tavan găsiţi în oferta noastră. 
Perie pentru faţadă (nr.art. P 6080) 
Perie pentru tavan mică (nr.art. P 6054.1) 
Perie pentru tavan mare (nr.art. P 6054.2)

Pregătirea suprafetei
• -

rată, uscată, solidă, fără grăsimi şi substanţe colorante 
sau penetrante.
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noastre în domeniu. Din cauza diversitatii metodelor de prelucrare si a im-
pactului asupra mediului înconjurator cât si a caracteristicilor suprafetelor, 
se exclude orice obligatie cu privire la autenticitatea acestor recomandari. 
Înainte de utilizare se va testa produsul pentru a stabili compatibilitatea 

-
scriptii îsi pierd valabilitatea în cazul aparitiei unei noi versiuni sau în cazul 

Informatii actuale cu privire la produsele prezentate se gasesc pe internet 
la www.kreidezeit.de sau www.naturalpaint.ro.
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Consum
În funcţie de capacitatea de absorbţie a suprafeţei, sunt 

 
Consumul exact se stabileşte în funcţie de obiect. 

Dimensiunea recipienţilor
Nr.Art. 145= 250 g (din care rezultă 8 litri de grund prepa-
rat) 
Preţurile le găsiţi pe listele actuale de preţuri.

Păstrare
Depozitat într-un loc uscat şi ferit de îngheţ praful este 
valabil min. 2 ani.

Curăţarea uneltelor
Se curăţă cu apă imediat după utilizare, eventual cu leşie 
(Săpun de Marsilia, nr.art. 220).

Îndepărtarea resturilor produsului  
Resturile produsului nu se aruncă în apa menajeră. Res-
turile produsului sunt compostabile în totalitate. În stare 

 
 
Sfaturi  
Fixarea transparentă a tencuielilor: 

sau a altor tencuieli, fără a le vopsi ulterior, instrucţiunile de 
lucru sunt aceleaşi. Aici trebuie avută în vedere mai ales 
penetrarea completă a tencuielii pe bază de cazeină, în caz 
contrar rămânând pete lucioase. 
Aplicarea grundului trebuie să se facă neapărat de jos în 
sus (!!!) pentru a împiedica scurgerile. 
În general, închiderea nuanţei tencuielii este minimă. 
Înainte de a începe lucrări mari este bine să se aplice 
tencuiala pe o suprafaţă de probă pentru a se putea evalua 

eventualele reacţii deranjante (formarea de pete albe, 
 

Marcare  
Lipseşte, nu este un produs periculos.

Indicații
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

timpul prelucrării, care dispare în mediu uscat în câteva 
zile. Atenţie la eventuale alergii la materii naturale. 


