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FÜLLER 100 Akrilinis gruntas  
Savy ės:  Gru tas, paga i tas iš akrili ių der ų su su aži tu lakiųjų 

edžiagų kiekiu. Dėl didelės purški o kla pos, gali ūti 
for uoja i la ai stori sluoks iai, puikiai užpilda tys et 
ga a didelius į rėži us ir elygu us. Gru tas taip pat gali 

ūti audoja as gru ta i o ersijoje, todėl kad atiti ka 
 . Bala džio  d. ES direkty os /  / EB dėl 

lakiųjų orga i ių ju gi ių LOJ  išleidi o apri oji o 
reko e da ijas. Gali a audoti kaip a de yje tirpių 

azi ių lakų gru tą. Jis la ai gerai suki a su į airių tipų 
pagrindais.  

Šis produktas yra skirtas profesio alia  audoji ui daža t 
auto o ilių ir su k eži ių kė ulus. Šis produktas taip pat 
gali ūti audoja as kitose pra o ės šakose, tokiose kaip 
staty a, ak e s dar ai, lai ų staty a.  
 

Pagrindas: Se os lako da gos, ta e tarpe ter oplasti iai dažai. 
Poliesteriniai NOVOL glaistai  

Epoksidiniai NOVOL gruntai 

Plienas 

Aliuminis  

Cinkuotas plienas  

Nerūdija tis plie as  
Reakty ūs gru tai ash pri er   
Plast asės  
Poliesteriniai laminatai 

 
 

Pagrindo paruoši as: 
Se as lako da gas urie ali ti, ušlifuoti sausai P  – P360.  

Poliesteri iai NOVOL glaistai galuti ia  išlygi i ui: ušlifuoti sausai P  – P320. 

Epoksidi iai glaistai iki  ala dų – e šlifa i o, o po  ala dų šlifuoti P .  
Plieninius pa iršius urie ali ti, ušlifuoti sausai P120 ÷ P240. 

Aliu i io pa iršius urie ali ti, paš eisti a razy i iu audeklu ir ėl  urie ali ti. 
Ci kuotus pa iršius urie ali ti, paš eisti a razy i iu audeklu ir ėl  urie ali ti. 
Nerūdija tį plie ą urie alinti.  

Plast ases uplauti siliko o alikliu, paš eisti a razy i iu audeklu ir ėl  urie ali ti. Pa audokite įsiki i ą 
geri a čią prie o ę. 
Poliesteri ius la i atus urie ali ti, ušlifuoti sausai P280.   

 
 

Maišy o propor ijos: 
Užpildy o aria tas  
FÜLLER 100 Akrilinis gruntas FÜLLER 
HÄRTER kietiklis gruntui  

TINNER Akrili ių produktų skiediklis  

 

Pagal tūrį 
5 
1  

10%  

 

Pagal s orį 
100 
12,5  

5,5 



 

 

  

Gruntavimo variantas  

FÜLLER 100 Akrilinis gruntas  
FÜLLER HÄRTER kietiklis gruntui  

TINNER Akrili ių produktų skiediklis  

 

Pagal tūrį 
5 

1  

20%  

 

Pagal s orį 
100 

12,5  

11 

 

Naudoti su:                                         FÜLLER HÄRTER  Akrilinio grunto kietikliu.  

                                                              TINNER Akrili ių produktų skiedikliu. 
 

Pa audoji o laikas uo su aišy o su kietikliu iki glaisty o:  
Apie  i utes, esa t °C te peratūrai.  
 
Naudojimo parametrai:  

Užpildy o varia tas 
Purški o kla pa:                       DIN / °C - 45÷60 s  

Purški o a gos skers uo:       ,  ÷ 1,8 mm   

Dar i is slėgis:                             ÷4 barai  

 

Gruntavimo variantas 
Purški o kla pa:                       DIN / °C - 26÷34 s  

Purški o angos skersmuo:       1,6 ÷ 1,8 mm   

Dar i is slėgis:                             ÷  arai 
 

Lakiųjų orga i ių ju gi ių 
koncentracija: 

Leistinas LOJ kiekis II/В/ * - 540 gr./l 

Užpildy o aria tas: LOJ kiekis - 490 gr./l  

Gruntavimo variantas: LOJ kiekis - 520 gr./l 

* Paruošta  audoti iši iui pagal EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS Direktyvos 2004/42/EB reikalavimus  

 

  

Naudojimas: Purkšti du drėg us sluoksnius, paliekant gara i ui laiko tarpą tarp 
sluoks ių  – 10 minučių priklauso ai uo te peratūros ir 
sluoks ių storio .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Proporcijos:  

5+1+10%  
5+1+20% 

  

DIN 4/20°C  

45÷60 s  
26÷34 s 

  

45 min/20°C 

  

2X, 3-4 

barai, 
D1,6-1,8 

  

5-10 min. 

  

 

120min/20°C  
30min/60°C  

 
 

  

P360-

P500 

  

P600-

P1000 

 

Sluoksnio storis:  
Užpildy o varia tas  
Gruntavimo variantas 

 
40-60 µ kiekvienam sluoksniui.  

30-50 µ kiekvienam sluoksniui. 

 

Džiūvi o laikas:  120 min. esant 20°C; 30 min. esant 60°C,daugiausia 2 

sluoksniams.  

 
 



Teori ės są audos:  Komplektas (1 litras lako + kietiklis atitinkamose 

propor ijose  leidžia sufor uoti apie  ² sauso sluoks io 
(storis - 100 µ).  

 

Reko e duoja as šlifavi o popieriaus 
rupumas: 

 
Mechaninis sausas apdirbimas:     P360 – P500  

Rankinis sausas apdirbimas:     P400 – P500  

Mechani is drėg as apdir i as:     P  – P1000  

Ra ki is drėg as apdir i as:     P8  – P1000 

 

 

Spalva:  Pilka. 

 
  

Įra kių valy as:  Nitro eliuliozės produktų skiediklis, TINNER skiediklis 
akriliniams produktams.  

 
Sa dėliavi o sąlygos:  Laikyti sausose ėsiose patalpose, atokiai uo ug ies ir 

šilu os šalti ių,   
Saugoti uo tiesiogi ių saulės spi dulių.  
 

Tinka naudoti:  FÜLLER 100 Akrilinis gruntas -  ė esiai/ °C. 
FÜLLER HÄRTER kietiklis gruntui - 12 ė esių/20°C. 

TINNER Akrili ių produktų skiediklis -  ė esiai/ °C. 
 

Sauga ir darbo higiena:  Skaityti produkto Saugos Duo e ų Lapą.  
 

Kita informacija:  Mūsų siste ų efekty u as pagrįstas la oratori ių tyri ų 
rezultatais ir ilga ete patirti i. Šia e doku e te pateikti 
duomenys atiti ka aktualias šiuolaiki es  ži ias apie ūsų 
produktus ir apie jų pa audoji o gali y es. Mes 
gara tuoja e aukštą koky ę, jeigu us ykdo os ūsų 
instrukcijos, ir darbas bus atliekamas pagal gero 

eistrišku o taisykles. Būti ai turi ūti atlieka as 
bandomasis produkto panaudojimas, kadangi skirtingos 

edžiagos pote ialiai gali tarpusa yje reaguoti skirti gai. 
Mes eatsako e už defektus, jeigu galuti į rezultatą 
įtakojo faktoriai, esa tys už ūsų ko trolės ri ų. 

 

 

 


