
A Tiefengrund mélyalapozó felhasználásra kész, alkáliálló, 
vizes diszperziós kötőanyagú felületelőkészítő alapozó.

Alkalmazási terület:
A Tiefengrund mélyalapozó kissé porló, de még teherbíró vakola-
tok és krétásodó, diszperziós festékbevonattal ellátott felületek 
megerősítésére, gipszkarton építőelemek burkolását megelőző 
alapozásra, valamint mész-cement és gipsz alapú vakolatok 
felületerősítő előkészítésére alkalmas kül- és beltérben.

FONTOS TUDNIVALÓK:
Az anyagot kötésidő alatt fagy nem érheti.
A felületet az alapozó száradásáig védjük az esőtől.
Közvetlen napsugárzásnak kitett felületre ne hordjuk fel!
Beltéri felhasználás esetén gondoskodjunk megfelelő szellőzésről!

TIEFENGRUND
MÉLYALAPOZÓ

Cikkszám: K00854501 (1l), K00859505 (5l), K00859515 (15l)

Tulajdonságok: 
• kül- és beltéri felhasználás
• mélyen beívódik a pórusokba
• megköti a port az alapfelületen

Előnyök:
•  javítja a felület szilárdságát
• nedvszívás-csökkentő és kiegyenlítő
• nem képez a felületen filmréteget
• készre kevert

Kiemelt alkalmazások: 
•  vakolatok felületerősítő előkészítése
• gipszkarton építőelemek burkolást megelőző alapozása
• diszperziós festékbevonatú felületek megerősítése
• nedvszívás-csökkentés és kiegyenlítés
• felület szilárdságának javítása 



MŰSZAKI ADATOK:

bekeverés: (keverővíz) higítás nélkül

keverési idő: 1 perc

műveleti idő: folyamatos

bedolgozási 
hőmérséklet:

Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet 
+5˚C  felett, huzatmentes, árnyékos helyen.

száradás: 1 nap

csomagolás: 1 l-es, 5 l-es és 15 l-es műanyag vödörben

tárolás: 12 hónapig, száraz, fedett helyen, bontatlan,
eredeti csomagolásban.

kötőanyag: műanyag diszperzió 

cikkszám:
K00854501 - Tiefengrund 1l 
K00854505 - Tiefengrund 5l
K00854515 - Tiefengrund 15l

FELDOLGOZÁS:
Követelmények az alapfelülettel szemben, az alapozást 
megelőző műveletek: Az alapozandó felület legyen megfelelő 
szilárdságú, száraz, tiszta, por- és szennyeződésmentes. 

Feldolgozás: A Tiefengrund mélyalapozót korongecsettel, teddy-
hengerrel vagy “airless” szóróberendezéssel hordjuk fel a felületre. 
Az erősen nedvszívó felületeknél az előzetesen átitatott, alapozott 
felületre közvetlenül hordjuk fel a következő réteg alapozót (“friss a 
frissre”).

Anyagszükséglet: A pontos anyagszükséglet próbafelhordással 
állapítható meg.
gyengén nedvszívó alapfelület esetén:  kb. 0,1 l/m2

erősen nedvszívó alapfelület esetén:  kb. 0,25 l/m2

Szerszámok: korongecset, teddyhenger, “airless” szóróberendezés
Tisztítás: A szerszámok az alapozó megkötése előtt vízzel 
tisztíthatók.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:
Az időtálló burkolatok kivitelezéséhez az alapfelülethez, ragasz-
táshoz és réskitöltéshez is minőségi anyagok használata szükséges. 

AJÁNLOTT TERMÉKEK:
Ragasztók:  ProfiFlex, RapidFlex, FliessFlex, Siluette, Flex, Flex M, 
S1 Flex, S2 Flex, Gres, Garant, Basis

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:
Részletesebb információt, segítséget a ragasztók, szilikonok 
és egyéb termékek kiválasztásához a www.cemix.hu oldalon 
vagy műszaki kiadványainkban talál.

*a felhordástól számítva

TIEFENGRUND BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

1 perc

Anyagkeverés
Műveleti idő: folyamatos

Várakozás a felület
előkészítése után

Száradás*: 1 nap

védelem: kb. 1 nap

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu

Tel.: 06 88 590 500


