
   

 
Fişă tehnică produs 

FONDO WB 
 

 
 

GRUND MONOCOMPONENT 
 

Grund impregnant monocomponent cu apă 
pentru pardoseli de lemn, 

indicat pentru o primă aplicare de fond în 
ciclul de lăcuire cu apa. 

Grund monocomponent care nu se şlefuieşte. 
 

 
 

MODALITATE DE UTILIZARE: 
 
PREGĂTIREA SUPORTULUI 
Pardoseala de lemn va trebui să fie bine raşchetată, chituită şi şlefuită, fără particule libere 
de genul ulei, ceară şi silicon. Suportul care trebuie tratat să fie uscat, cu umiditatea între 
8 – 12%. Temperatura încăperii între 15 şi 25°C, umiditatea să nu depăşească 75%. După 
şlefuire curăţati întreaga suprafaţă cu aspiratorul şi după aceea cu o lavetă antistatică. 

 
APLICARE 
Ţineţi produsul la temperatura camerei şi agitaţi-l bine înainte de utilizare. Aplicaţi-l în 
mod uniform cu rola sau cu pensula. După circa 12 ore în C.N. se poate trece la întinderea 
unui strat de finisaj. NU SE ŞLEFUIESTE! Asiguraţi-vă că umiditatea lemnului să rămână 
între 8 şi 12%, temperatura încăperii între 15 şi 25°C şi umiditatea relativă să nu 
depăşească 75%. Folosiţi întotdeauna mănuşi de protecţie. Consultaţi de fiecare dată fişa 
tehnică şi de siguranţă a produsului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

CARACTERISTICI SPECIFICE (în C.N.): 
 
ASPECT: lichid laptos 

VÂSCOZITATE (@20°C; FORD 
#4): 12 – 18 

UMIDITATE ATMOSFERICĂ 
MEDIE (%): 25 – 30 

RANDAMENT (GR/M2): 80 – 100 

ÎNLĂTURAREA PRAFULUI (MIN): 90 – 120 

TEMPERATURA DE UTILIZARE 
(°C): +15 - +25 

SE POATE PĂŞI PESTE 
SUPRAFAŢĂ (ORE): 12 

APLICARE/UNELTE: rolă, pensulă 

CURĂŢAREA UNELTELOR: apă, cu produsul cât este înca proaspăt 

DEPOZITARE (LUNI):  
TEMPERATURA CUPRINSA INTRE +5°C SI +25°C 6 

AMBALAJ: Unităţi totale de 10 l (bidoane de 5 l fiecare) 

AVERTIZĂRI PENTRU 
UTILIZARE: 

A nu se raşcheta. 
A nu se lăsa produsul să înghete. 
Având în vedere vasta gamă de esenţe lemnoase ce 
se găseşte în comerţ, vă recomandăm să efectuaţi 
de fiecare dată probe pentru a verifica eventuale 
variaţii de tonalitate a lemnului care trebuie tratat. 
A nu se aplica în mediu umed. 
Evitaţi curenţii de aer. 
Aclimatizaţi produsul la 20°C înainte de aplicare. 
Folosiţi întotdeauna sisteme adecvate de protecţie 
individuală. Baza apă. 
  

 


