
 
 

C O L Z U M I X® - Primer CP-G 
 
 
Produkto aprašymas 
COLZUMIX® - Primer CP-G yra skaidrus, skystas 1 K sukibimą gerinantis gruntas, skirtas polisulfidinėms sandarinimo 
masėms, gruntuojamas ant nesugeriančio pagrindo. Pirminis gruntas įeina į „Europos techninį liudijimą“, kurį dėl 
sandariklio BIGUMA® - KV 3 naudojimo išdavė Vokietijos statybų technologijų institutas   

Taikymo sritys 
COLZUMIX® - Primer CP-G gruntuojamas ant nesugeriančio pagrindo, pavyzdžiui, mūrinio klinkerio, glazūruotos 
keramikos, plastiko (PVC, poliesteras, melamininė derva), metalų (aliuminis, nerūdijantis plienas, varis, cinkas) ir stiklo. 
 

Apdorojimas 
Pagrindas turi būti sausas, nedulkėtas be riebalų ir birių dangos likučių. Reikia pašalinti seno grunto likučius. Pirminis 
gruntas teptuku tolygiai užtepamas ant pagrindo. Po vėdinimosi (trunkančio nuo 10 iki 30 min.) ant grunto galima užtepti 
sandariklį. Jei praėjo daugiau nei 24 val. reikia pašiurkštinti paviršių ir padengti jį nauju gruntu. 
 

Apsaugos priemonės 
Naudojant chemines medžiagas, reikia susipažinti su svarbiausiais fizikiniais, saugos techniniais, toksikologiniais ir 
ekologiniais duomenimis, išdėstytais EB saugos duomenų lape. Reikia laikytis nuostatų, kurias reglamentuoja 
„Nutarimas dėl pavojingų medžiagų“.  
Duomenys apie: 

• VbF, reglamentą dėl degių skysčių laikymo, 
• TRGS, Techninių pavojingų medžiagų taisykles, 
• WGK, pavojaus vandeniui klasę, 

išdėstyti mūsų EB saugos duomenų lape.  

Pakuotė 

Baltos skardos flakonai po 400 ml (kiekvienoje dėžėje po 18 flakonų) 

Laikymas 

Vėsiomis ir sausomis sąlygomis neatidarytą originalią pakuotę galima laikyti 12 mėnesių.  

Utilizavimas 
COLZUMIX® - Primer CP-G atliekos yra utilizuojamos kaip atliekos, kurioms reikalinga speciali priežiūra, pagal 
atliekų kodą 080406 (klijai ir sandarinimo masės, kuriose nėra jokių halogenintų tirpiklių). Visai tuščios pakuotės 
(laikytis VCI pakuočių ištuštinimo nurodymo) gali būti utilizuojamos įmonės Kreislaufsystem Blechverpackungen Stahl 
(KBS) surinkimo punktuose, kliento Nr. 00130, arba vietinėse metalo utilizavimo įmonėse. 
 
Techniniai duomenys 

Cheminis pagrindas: alkilsilanas 

Vėdinimosi laikas: nuo 10 iki 30 min. 

Spalva: skaidri 

Tankis: 0,8 g/cm3 

Sąnaudos: nuo 0,005 iki 0,01 l/linijiniais metrais priklausomai nuo siūlės matmenų 
 
Ši informacija apie produktą atitinka mūsų dabartinę turimą informaciją. Nurodyti duomenys yra vidutinės reikšmės esant normalioms produkto naudojimo 
sąlygoms. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti, ir ar jį galima naudoti numatytam tikslui. Mes Jums mielai patarsime, jei 
turėsite specifinių klausimų dėl produkto naudojimo. Galioja mūsų „Bendrosios verslo ir tiekimo sąlygos“. 
Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG, Teinenkamp 43, D-59494 Soest, 
Telefonas: +49 (0)2921/8907-0,    Faksas: +49 (0)2921/8907-71 ,    Internetinė svetainė: www.dga.de,      El. paštas info@dga.de     Redakcija: 11/05 
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