
MUREXIN
Grund alb  
LF 11
Avantajele produsului:
Lucrări de vopsitorie 
mai eficiente!

MUREXIN. Das hält.



 Caracteristici produs

 Prelucrare

 Date tehnice

 Utilizare

Grund special, alb, pe bază de dispersie, fără conținut de sol-
venți, cu capacitate ridicată de acoperire. Pentru consolidarea 
suporturilor friabile și absorbante și pentru obținerea unui grad 
de absorbție uniform la nivelul suportului. Dioxidul de titan su-
perior asigură o bună capacitate de acoperire, ceea ce conduce 
la o economie la aplicarea straturilor ulterioare.

Pentru pereți și plafoane, în spații interioare și exterioare, ca 
grund pentru vopselurile în dispersie și pentru cele pe bază sili-
conică.

Pentru tratarea suporturilor precum tencuieli var-ciment, tencuieli de ci-
ment P II și P III, tencuieli de ipsos și tencuieli predozate P IV și P V, 
plăci de gips-carton, beton, zidărie din BCA, zidărie aparentă și vopsi-
torii vechi portante. Grundul alb LF 11 este gata preparat, în cazul su-

porturilor puternic absorbante este posibilă o diluare cu până la 1 parte 
apă. Materialul trebuie să pătrundă bine în stratul suport pentru a asi-
gura o amorsare optimă. După un timp de uscare de cca. 4 – 6 ore se 
poate aplica stratul ulterior.

CONSUM:  cca. 100 – 150 ml/m²

TIMP USCARE:  după cca. 4 – 6 ore se poate aplica stratul următor

Informații suplimentare se regăsesc în fișele tehnice pe www.murexin.ro

 Lucrări de vopsitorie 
mai eficiente! 
Grundul alb special pe bază de dispersie reprezintă în același timp atât strat 
de grund cât și un prim strat de vopsea. Ulterior este suficient un singur 
strat de vopsea pentru interior și pereții și plafoanele sunt gata finisate. 
Aceasta presupune că în cazul utilizării grundului alb LF 11, excludeți o eta-
pă de lucru. După un timp de uscare de 4-6 ore se poate aplica un strat de 
vopsea în dispersie sau pe bază siliconică.

• Grund cu capacitate ridicată de acoperire
• Pentru lucrări de vopsitorie eficiente
• Pentru suporturi friabile și absorbante
 

 Avantaje produs

Pregătirea optimă a suportului nu se reduce totuși la utilizarea unui produs. Aceasta depinde de suprafața finală dorită și de asemenea de stratul 
suport existent. Aceste suprafețe și suporturi se pot prelucra într-o multitudine de moduri. Pentru a putea alege soluția corectă de pregătire a su-
portului, Murexin vă oferă produsul oprim în funcție de domeniul de utilizare.


