
Грундовете на Axson имат тройно действие: 

Подобряват здравината на връзката, предлагайки по-добро сцепление и по-
добра устойчивост на стареене.

Създават бариера срещу пластификаторите и подобрителите в лепилото, 
избягвайки обезцветяване и стресово напукване* при лепенето на термопластични 
пластмаси.
* Химическа атака на пластмасата, влошаваща механичните свойства на материала
(якост на разкъсване + коефициент на удължение при скъсване) и която го отслабва при 
топлинно разширяване.

Грундът за метал защитава и стабилизира металните повърхности.. 

Някои материали се нуждаят от приспособяване на тяхната повърхност, за да бъдат 
съединявани и/или да се осигури трайност на сглобяването. Употребата на грунд е 
средство за превръщане на базисния слой (субстрат) в пригодена по химически и/или 
физически начин повърхност, с което да се подсили сцеплението за дълъг период.

Грундовете се нанасят както с дунапренена гъба, филц тампон или четка, така и чрез 
пръскане с пистолет.

 - Нанасяйте грунда с непрекъснато движение, с лек и равномерен натиск, за да се 
получи тънък и хомогенен слой. 
- Оставете грунда да изсъхне преди да нанесете лепилото. 

Какво е това?

За максимално добър резултат, повърхността, която ще се слепва трябва да бъде чиста и 
суха, преди употребата на грунда. Препоръчва се предварително почистване с ADEKIT 
Cleaner, с цел отстраняване на замърсяванията от повърхността (прах, мазнини и др.) 
- Разклатете бутилката с грунд преди употреба.
- Затворете веднага след употреба.
- Продуктът трябва да се използва в рамките на препоръчания период. 

Как да ги използвате добре?

Как се нанасят?

Технически данни

ГРУНД
ЗА СТЪКЛО

ГРУНД
ЗА ПЛАСТМАСА

ГРУНД
ЗА МЕТАЛ

Код Z35850 Z35670 06626 

Базов слой стъкло и 
пластмаса пластмаса метал

Цвят черен прозрачен охра

Плътност 0,90 ± 0,05 0,94 ± 0,02 1,00 ± 0,03 

Време за изсъхване
Осезаемо сухо

15 мин при 20°C 5 мин при 20°C 
10 до 15 мин

при 23°C

Време за изсъхване 
преди прилагане на
лепилото 

15 мин при 20°C 20 мин при 20 °C 
25 до 30 мин

при 23°C

Температура на 
приложение 

10 до 35 °C 10 до 35 °C 10 до 35 °C

Какви са резултатите?
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Опаковки

ГРУНДОВЕ
подготовка на повърхността за оптимално свързване 
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D :  ADEKIT CLEANER : 6x1000ml 
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A : Грунд за стъкло : 12x250ml 

B : Грунд за пластмаса прозрачен: 12x500ml 

C : Грунд за метал : 1x1000ml 
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