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PREZENTARE ŞI PERFORMANŢE: 
Grund pe bază de răşini alchidice, sicativi, conservanţi (fungicide, algicide şi insecticide) şi solvenţi organici. Prezinta o capacitate 
excelenta de penetrare a suportului lemnos, protectie indelungata a suprafetelor si previne dezvoltarea daunatorilor lemnului. 
 

UTILIZARE: 
Produs lichid pentru grunduirea suprafeţelor lemnoase exploatate suprateran, la exterior şi interior, in scopul protectiei impotriva 
daunatorilor lemnului (putregai, cari si fungi). 

 

DATE TEHNICE: 
Conţinut de nevolatile, % masic : 9 ± 2 
Densitate, g/cm

3
 0,8 ± 0,03  

COV Subcategorie produs: „Grunduri de impregnare” 
Valoare limita maxima COV, g/l: 750 (2007) / 750 (2010) 
Continutul maxim de COV al produsului in starea gata pentru utilizare, g/l: 749. 

Culoare incolor 
Uscare la atingere, 20°C 4 ore 
Uscare pentru decontaminare, 20°C 
Uscare pentru lacuire/vopsire, 20°C 

12 - 14 ore 
24 ore 

Uscare totală (reticulare), 20°C 72 ore 
Conditiile de aplicare se mentin pana la uscarea pentru lacuire/vopsire; Recomandam  
verificarea  prognozei meteo. 

 

APLICARE / MOD DE UTILIZARE 
Pregătire produs Se utilizează nediluat. 

Se omogenizează înainte de utilizare. 
 

Pregătire suprafaţă  
Suprafeţe noi din lemn 
- se şlefuiesc în lungul fibrei cu hârtie abrazivă cu granulaţie minim 150; 
- se desprăfuiesc prin periere, prin aspirare si prin ştergere cu o lavetă din bumbac; 
- se degresează doar pe zonele afectate cu GRUNDSOLV diluant (compatibil D509) sau ROST DILUANT; 
- în cazul în care suprafeţele prezintă defecte (denivelari, fisuri, etc.), acestea  se nivelează cu ROST CHIT REPARATII pentru lemn 
şi zidărie, nuantat cu savana coloranti pentru vopsele lavabile. Colorantii vor fi selectati dupa nuanta lemnului. Dupa uscare (2-3 
ore), chitul se slefuieste si se desprafuieste suprafata. 

 - se grunduiesc cu savana grund cu tripla protectie pentru lemn, impotriva putregaiului, anticari si antifungi.  
- produsul se aplică prin pensulare energică intr-un singur strat pana la saturarea suportului lemnos, evitând formarea unei 
pelicule la suprafaţă şi se lasă să se usuce cca. 24 ore; 
 
 

Recomandari: Suprafetele din lemn taiat transversal se trateaza cu un strat suplimentar de grund. 
Suprafetele grunduite cu savana grund cu tripla protectie pentru lemn, impotriva putregaiului, anticari si antifungi se pot finisa cu 
savana lac pentru lemn cu Teflon, savana lac pentru lemn, pe baza de apa, savana lazura colorata pentru lemn, cu efect  antic, pe 
baza de apa sau emailuri opace: savana email superlucios, pentru exterior si interior, cu Teflon, savana email acrilic pe baza de 
apa pentru interior si exterior, ROST SATIN email lucios, ekonomic vopsea semilucioasa pentru metal lemn si zidarie. 
 
 

Suprafeţe din lemn vechi, vopsite/lacuite în prealabil 
- se îndepărtează total vopseaua sau lacul vechi până la suport prin smirgheluire sau raschetare, apoi se trateaza ca si suprafetele 
noi. 

 -suprafetele degradate se vor slefui pana la lemn curat. 
 
 



                                                                                                                                                             
 

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiţii standardizate de aplicare şi testare conform ultimelor metodologii , punând în 

evidenţă în mod corect performanţele posibile. Orice  abatere de la condiţiile de aplicare, pregătirea suprafeţei , tehnica de aplicare poate produce 
rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificaţiei tehnice pentru detaliile necesare realizării performanţelor optime  precum şi consultarea 

noastra în cazul unor condiţii diferite de cele recomandate.  Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2008 si           

ISO 14001:2004  
Această ediţie le înlocuieşte pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fişă este cea mai nouă..  
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Atentie! 

 Nerespectarea instructiunilor de aplicare poate afecta eficienta tratamentului. 

 Nu se va utiliza pentru stupi de albine, obiecte din lemn care intra in contact direct cu produsele alimentare si furajere. 

 Nu se va folosi pe suprafete care intra in contact permanent cu apa.  

 Producatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care nu sunt respectate instructiunile de pe eticheta. 
 

 

Număr de straturi  un strat – aplicare pana la saturarea suportului 
Consum 110-160 g/mp 

Consumul depinde foarte mult de gradul de pregatire si finisare al suprafetelor si de esenta 
lemnului utilizat 

Condiţii de aplicare 
Condiţii 

Temperatura Umiditate 

produs suprafaţă mediu suprafaţă mediu 

Min-Max 10-30°C 10-30°C 10-30°C max.12% max.70% 
 

 
 
Mod de aplicare 

Nu se va aplica produsul daca exista riscul ploii atat in timpul aplicarii cat si in perioada uscarii  
grundului. 
Cu pensula, rola sau imersie. 

Curăţare echipament de lucru GRUNDSOLV diluant (compatibil D509) sau ROST DILUANT; 
  

RECOMANDARI DE APLICARE A PRODUSELOR  IN SISTEM 
Pentru cea mai buna protectie a lemnului,  aplica grundul in sistem cu lacurile si emailurile din gama savana, ROST sau ekonomic ! 

 
TERMEN DE VALABILITATE 

24 luni de la data fabricaţiei, în ambalajul original, sigilat închis etanş, în condiţiile respectării regulilor de transport şi depozitare. 
 

 AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT 
Ambalare Produsul se ambalează în recipiente metalice cu protectie interioara, închise etanş, ce contin 

0,75 L; 2,5 L; 4 L. 
Produsul aflat într-un ambalaj parţial gol are o viabilitate scăzută datorită reacţiilor  
oxidative iniţiate de oxigenul din aer. 

Transport şi Depozitare În ambalajul original închis etanş, neexpus la intemperii, radiaţii solare sau alte surse de caldură 
si aprindere, la temperaturi între 5 - 30⁰C.  
Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite, cu respectarea 
reglementărilor privind transportul substanţelor inflamabile şi nocive. 

 

 MĂSURI DE SECURITATE 
Produsul se utilizează în locuri cu ventilaţie sau aerisire corespunzătoare, departe de orice sursǎ de aprindere, cu respectarea 
normelor de protecţie recomandate la lucrul cu substanţe inflamabile şi nocive. După golire, ambalajele se elimina la un centru de 
colectare a deseurilor periculoase. 
Agenti de stingere incendii recomandati: CO2, pulbere chimică, nisip, spuma mecanica. 
Agenti de stingere incendii interzisi: apa (jet compact, jet pulverizat). 
Clasificare: preparat nociv şi inflamabil. 
 

 


