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TERMÉK LEÍRÁSA 
 
A BINDER® mélyalapozó, régi és új felületek tapadásjavító alapozására alkalmas, mészvakolat, gipsz, 

beton felületek szívóhatását csökkentő, foltosodást megelőző, vakolandó felület szilárdságát növelő, univer-
zális, légáteresztő, oldószermentes, vizes diszperziós alapú, alapozó koncentrátum. 

 
 
KISZERELÉS 
 

- 1 l – flakon 
- 5 l – kanna 

 
 
ALKALMAZÁSI TERÜLET 
 
A BINDER® mélyalapozó alkalmas 

- mészvakolat, gipsz, beton stb. felületek szívóhatásának csök-
kentésére, kiegyenlítésére (a fal-, homlokzat- és betonfesté-
kek felhordása előtt), megakadályozandó a különböző szívó-
hatás következtében fellépő foltosodást; 

- pórustömítő, pormegkötő tulajdonságának köszönhetően, a 
vakolandó felület szilárdságának növelésére; 

- festékek, vékonyvakolat felhordása előtt, tapadásjavító alapo-
zásra; 

- régi, krétásodó felületek újra festhetővé tételére; 
- régi és új felületek tapadásjavító alapozására; 
- kül- és beltéri felhasználásra. 

 
Eredményesen alkalmazható mész, gipsz, gipszkarton, beton, műkő, cement, habarcs, glettelt hőszi-

getelt felületek esetén. 
 
A felület por, zsír, olaj, korom és egyéb szennyeződésektől mentes legyen. 
Víztaszító, enyves, kazeines felületeken nem használható. 
 
 

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK 
 
A BINDER® mélyalapozó 

- HÍGÍTÁS NÉLKÜL NEM HASZNÁLHATÓ; 
- alap és felületképző bevonat között kiváló tapadást biztosító; 
- légáteresztő, kezelt felület szellőzését nem gátló; 
- oldószermentes; 
- vízzel korlátlanul hígítható; 
- környezetbarát; 
- vizes diszperziós alapú. 
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TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG 
 

Légmentesen lezárt edényben, fagymentes, sugárzó hőtől védett, száraz, fedett helyiségekben 5-35 
oC között tárolható. 

Megfelelő tárolás esetén a szavatossági ideje a gyártástól számított 18 hónap. 
 
A termék maradékát élővízbe, csatornába öntetni tilos, építőipari hulladékként kezelendő. 
 
 

ALKALMAZÁS 
 
A BINDER® mélyalapozó hígítás nélkül nem használható. Felhordás előtt 4-5-szörös hígítás javasolt. 
 
A mélyalapozó felvitele előtt a felületi hibákat, laza részeket, repedéseket ki kell javítani. A felületeket 

alaposan meg kell tisztítani, a felület por, zsír, olaj, korom és egyéb szennyeződésektől mentes legyen. 
 
Felhordható ecsettel, teddy hengerrel, szórással. A szerszámok száradás előtt vízzel tisztíthatók. Bel-

téri használat esetén, az esetlegesen szennyeződő egyéb használati tárgyakról (pl. bútor), törlőruhával, 
azonnal távolítsuk el az alapozót. 

A BINDER® mélyalapozó +5 °C-tól +30 °C-ig terjedő tárgy és levegő hőmérséklet esetén alkalmazha-
tó. Így fagyban és tűző napsütésben az alapozó használata nem javasolt. Magas hőmérséklet gyorsítja, 
alacsony hőmérséklet és/vagy magas páratartalom lassítja a száradást. 

 
Többrétegű alapozásnál, friss a frissre technológiával, azaz a tapadásjavító alapozó teljes száradása 

előtt kezdjünk bele a következő munkafázisba. 
Bizonyos esetekben, a jobb impregnáló hatás (az alapfelület egyenletes szívóképessége esetén) el-

érése érdekében célszerű megvárni az alapozó teljes megszáradását. Az egyenletes szívóképesség, a teljes 
száradás azokban az esetekben fontos, amikor amúgy pigmentvándorlás léphet fel (pl. színes diszperziós 
festékek, vékonyvakolatok). 

 
 

MŰSZAKI JELLEMZŐK 
 
Külső megjelenés:    fehér, csomómentes folyadék 
Kiadósság (higítottan):    8-15 m2/l 
Alkalmazási hőmérséklet:   +5 oC - +30 oC 
Sűrűség:      1,02-1,05 g/cm3 
Szárazanyag tartalom:     20 ± 1% 
pH:       7,25 - 8,5 
Hígíthatóság:     korlátlan 
Viszkozitás (Brookfield RV-2, 50/min):  max. 200 mPas 
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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
 
A BINDER® mélyalapozó előírás szerinti felhasználása és az alapvető higiéniai szabályok betartása 

mellett egészségkárosító hatása nincs. A hatályos vonatkozó rendelet szerint nem veszélyes keverék. 
Szembekerülés esetén, 10-15 percen keresztül sok vízzel mossuk, a szemhéj nyitva tartása mellett, 

hogy az egész szemfelületet vízzel alaposan ki lehessen öblíteni. Bőrre kerülés esetén, távolítsuk el a 
szennyezett ruházatot, mossuk le a bőr felületet bő vízzel. Lenyelés esetén, kis kortyokban bőven vizet itatni 
az érintett személlyel, de csak ha eszméleténél van, vigyázva, hogy ne okozzunk hányást. Feltétlenül gon-
doskodni kell orvosi ellátásról. 

 
További részletes információk a Biztonsági adatlapon olvashatók. 
 
A közölt információk legjobb tudásunkon, szakmai tapasztalatainkon alapulnak. Tekintettel arra, hogy a helyi körülményekre, a 

termékünkön kívül alkalmazott egyéb anyagokra ráhatásunk nincs, illetve ezek a körülmények és anyagok rendkívül változatosak lehet-
nek, előzetes próbák elvégzésével, feltétlenül ellenőrizze az alkalmazhatóságot a helyi viszonyok közt, győződjék meg a termék megfe-
lelőségéről az alkalmazni kívánt technológiához, eljáráshoz. Az ismertető tartalmára vonatkozóan jogi felelősségvállalásra irányuló 
igényt elfogadni nem tudunk (ezalól kivételt képez a gyártó súlyos hanyagságára visszavezethető hiba). Jelen ismertető hatálytalanít 
minden korábban kiadott változatot. 
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