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Елементи на продукта:  Епоксиден грунд – компонент А  
Втвърдяващ агент – компонент В  

Описание на продукта:  Двукомпонентен грунд за универсална употреба. Основните му функции 
са защита, увеличаване на адхезията, функция на свързващ пласт, 
антиосмоза и антикорозионна защита.  

Епоксидният грунд е идеален като основа преди полагане на антифаулинг 
или топкот.  

Препоръки за 
употреба:  

Може да бъде използван като запълващ (свързващ) или покриващ грунд, 
над и под водолинията.  
Грундът се препоръчва за защита от осмоза на стъклопластови 
повърхности и като антикорозионен агент върху стоманени повърхности. 
Грундът може да бъде полаган с един дебел пласт без разтичане върху 
вертикални повърхности. Разпределя се лесно за перфектно завършване. 
Може да се полага без междинно шкурене.  

Видове повърхности:  Гелкот (епоксидни и полиестерни ламинати), стомана, алуминий, стара 
боя и оригинално положена боя (почистена и изшкурена).  

Физико-химични 
характеристики:  
Цвят:  
Основа:  
VOC (летливо 
органично съединение): 

 
 
Бял  
Матова  
690 g/l  

Подготовка на 
повърхността:  

Премахнете солта и други остатъци със сладка вода под налягане. 
Изчакайте докато повърхността изсъхне. Изшкурете повърхностите, за да 
уеднаквите грапавостта (шкурка Р100-Р240). Почистете стоманената 
повърхност с абразивна пара на степен Sa 2,5. За малки повърхности 
използвайте ъглошлайф. Премахнете праха и почистете с Sea-Line 
обезмасляваща формула.  

Условия за полагане:  Повърхността трябва да бъде чиста, суха и да се работи при температура 
над температурата на оросяване, за да се избегне кондензиране.  
Температурата на въздуха трябва да бъде между 18~25oC и съответно 
относителната влажност да бъде около 40-50%.  

Начин на приложение:  Спрей  

Подготовка за работа:   

 

Преди работа, раздрусайте силно за 2 минути след като чуете тракането 
на топчета за разбъркване.  

 

Махнете червения бутон за натискане от капачката.  
Обърнете контейнера на 180° и поставете бутона за натискане върху 
иглата в основата на контейнера.  

 

Обърнете обратно контейнера и поставете върху твърда равна 
повърхност.  
Натискайте с дланта на ръката си червения бутон през цялото време.  

 

След задействане, разтърсете контейнера отново силно за 2 минути след 
като чуете тракането на топчетата за разбъркване.  
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Application:  

 

Настройте струйника в зависимост от размера на повредата и вида й.  

 

Напръскайте от разстояние 10 ~ 20cm.  

 

Стандартно полагане:  
Приблизително 2÷4 пръскани пласта  
Препоръчителна дебелина на изсъхналия пласт: 80 ~200 μm  
ЗАБЕЛЕЖКА: За антиосмотична и антикорозионна защита се препоръчва 
дебелина на пласта 240 μm.  

 

Оставете време за съхнене приблизително 5-10 минути между 
напръсканите пластове.  

 

След полагане на пластовете, обърнете контейнера наобратно и 
натиснете клапана докато се изпразни.  

 

Напълно използваните контейнери могат да бъдат изхвърляни в 
контейнери за рециклиране.  
Контейнери с втвърден материал вътре трябва да бъдат изхвърляни като 
специален отпадък.  

Време за съхранение 
и работа  
 
  

 
 
 
 

Около 48 ч при 20°C, относителна влажност около 40-50%.  
 
ЗАБЕЛЕЖКА:  
Времето за съхранение зависи от околната температура. По-високи 

температури намаляват времето за работа, по-ниски температури ще го 

удължат.  

Не използвайте в помещения с температура под 15~25°C.  
Втвърдяване на 
повърхността:  
Сухо без да полепва 
прах:  
Сухо на пипане:  
Сухо за шкурене:  
Напълно втвърдено: 

 
 
 
1,5 ч  
3÷5 ч  
Прибл. 4÷6 ч  
7 дни  

Представените времена трябва да бъдат възприемани само като 
препоръчителни. Реалното време за съхнене може да бъде по-дълго или 
по-кратко и зависи от дебелината на покриване, вентилацията, 
влажността и пр.  

Определението за време за съхнене е в съответствие със стандарт DIN 
53150.  

Последващи 
действия:  

Полагане на повторен пласт грунд без шкурене се прилага само когато 
повърхността е без неравности и други отлагания. Ако пластът с грунд е 
изложен на директна слънчева светлина, той трябва да бъде чист и 
изшкурен.  
След полагане, повърхността трябва да бъде изшкурена с P240÷P400.  
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Следващ пласт:  
 
 
 
 

Забележки*:  

Повърхностите може да бъдат завършени с:  
- която и да е Sea-Line епоксидна система,  
- която и да е Sea-Line полиуретанова система,.*  
- която и да е Sea-Line антифаулинг боя.*  
  

Пускането на вода трябва да бъде направено само след като последният 
пласт на грунда и на антифаулинга са се втвърдили напълно.  

Стандартни мерки за 
безопасност:  

Моля, следвайте инструкциите за безопасност от техническата 
характеристика за опасни химикали и следвайте Полското 
законодателство за безопасност на работното място. Основното правило 
е да избягвате контакт с кожата и очите. Когато използвате този продукт в 
малки, затворени пространства, Вие трябва да осигурите допълнителна 
вентилация. Също така е препоръчително да защитите Вашата дихателна 
система, очите и кожата. Бъдете особено внимателни за открит огън, тъй 
като продуктът може да експлоадира.  

Съхранение:  Срокът на употреба се отнася до неотворен контейнер, който се 
съхранява правилно при температури от 15 – 25 °C и относителна 
влажност под 60%, далеч от източници на огън, топлина и слънчеви лъчи. 
Контейнерът трябва да се съхранява и транспортира в изправено 
положение.  

Срок на годност:  36 месеца от датата на производство. 

Гаранция за качество:  Продукцията, контролът на качеството и осъществяването на доставките 
покриват изискванията на стандарти ISO 9001 и 14001.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Цялата информация в този документ е изготвена за употреба по цял свят. Ние не можем да поемем отговорност резултати от 
действия на потребителя, върху които нямаме контрол. Отговорност на потребителя е да направи тест и да определи пригодността 
на продукта за индивидуалното полагане. Sea-Line не поема отговорност за никакви повреди или пропуснати ползи, свързани с 
неправилна употреба на продукта.  
 

Цялата информация в този документ е основана на изчерпателни лабораторни изследвания и многогодишен опит. Нашата 
позиция на лидери на пазара не ни освобождава от постоянен контрол на качеството на нашите продукти. Въпреки това ние не 
поемаме отговорност за нанесени щети вследствие неправилна употреба или съхранение на нашите продукти или за щети, 
нанесени от употреба на нашите продукти по какъвто и да е начин, противоречащ на добрите работни практики.  

TROTON sp. z o.o. Ząbrowo. 


