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ECOROCK 200
Wyprawa gruntuj¹ca pod tynki cienkowarstwowe

Gotowa do u¿ycia

Du¿a si³a krycia
Dostêpna w wybranym kolorze
U³atwia aplikacjê tynku

ECOROCK 200 to gotowa do u¿ycia, dobrze kryj¹ca, zawieraj¹ca drobiny 
kwarcu wyprawa gruntuj¹ca pod tynki mineralne, akrylowe, silikatowe, 
siloksanowe I silikonowe.  Dziêki swoim w³aœciwoœciom niezbêdna do 
gruntowania wszytskich powierzchni betonowych, ceramicznych, cementowo 
wapiennychh, które bêd¹  pokrywane tynkiem. Mo¿na j¹ stosowaæ zarówno 
wewn¹trz jak i na zewn¹trz budynku.

ZASTOSOWANIE
»
»
»
»
»

Baza: dyspersja ¿ywicy akrylowej z mineralnymi wype³niaczami
Gêstoœæ: oko³o 1,7 kg/dm3
Czas schniêcia: do 24 godzin
Temperatura pod³o¿a i otoczenia: od +5 C do +25 C
Zawartoœæ LZO: poni¿ej 30 g/l

° °

DANE TECHNICZNE

16 kg

OPAKOWANIE

Wyrób zgodny z Europejska Ocena Techniczna: ETA 17/0335.
Posiada certyfikat zgodnosci ETA: 1020-CPR-020-037155.
Wyrób zgodny z Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2017/0018, 
wydanie 11 z 2017r.
Posiada aktualny atest higieniczny.
Sk³adnik systemu ociepleñ ECOROCK PLUS i ECOROCK FF PLUS.

NORMY

Wszystkie dane techniczne zosta³y pomierzone w normalnych warunkach tj. 
temp. +20°C I wilgotnoœæ powietrza 60%. 
W przypadku innych warunków ni¿ powy¿sze czas schniêcia mo¿e ulec zmianie 
tzn. wyd³u¿yæ siê lub skróciæ.
Przed zastosowaniem produktu nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê z opisem na 
opakowaniu oraz w³aœciw¹ kart¹ techniczn¹.

UWAGA

ECOROCK 200 charakteryzuje sie doskonala przyczepnoscia, dobrym kryciem 
oraz duza zdolnoscia penetracji. Jest wodo- i mrozoodporna, 
paroprzepuszczalna, zmniejsza chlonnosc podloza oraz powoduje 
optymalna przyczepnosc warstwy nawierzchniowej. Odporna na dzialanie 
alkaliów. Skladnik systemu ocieplen ECOROCK PLUS i ECOROK FF PLUS.
Dostarczany w bogatej palecie kolorów wg ECOROCK PLUS SYSTEM.

W£AŒCIWOŒCI

ECOROCK 200 mo¿e byæ stosowany na pod³o¿a suche, oczyszczone z kurzu, 
wosku, t³uszczu, oleju, smarów, nieprzepuszczalnych pow³ok malarskich. 
W przypadku s³abych i bardzo nasi¹kliwych powierzchni przed zastosowaniem 
ECOROCK 200 pod³o¿e nale¿y zagruntowaæ preparatem FAST GRUNT G. Pod 
tynki barwione w masie zaleca siê stosowanie wyprawy gruntuj¹cej w odcieniu 
zbli¿onym do koloru tynku.

PRZYGOTOWANIE POD£O¯A

Œrednie zu¿ycie wyprawy wynosi oko³o 0,35kg/m2.

ZU¯YCIE

Przechowywaæ w szczelnie zamkniêtych opakowaniach,  w temperaturze od 
+5°C do +25°C.
Okres przydatnoœci do u¿ycia znajdujê siê na opakowaniu.

PRZECHOWYWANIE
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