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NEOSIL® BOND                                KARTA TECHNICZNA 1/1 

Grunt poprawiający przyczepność na nieorganicznych podłożach (kafle, 
szkło itp.) 
 
OPIS PRODUKTU 
Neosil® Bond to rozpuszczalnikowy grunt adhezyjny, poprawiający przyczepność powłok malarskich 
nieorganicznych podłożach takich jak kafle czy szkło. Zapewnia doskonałą przyczepność 
hydroizolacyjnego systemu Neodur FT Clear. 
 
WŁAŚCIWOŚCI 

• Ułatwia doskonałą przyczepność powłok nawierzchniowych na trudnych podłożach, jak kafle czy 
szkło 

• Łatwy w aplikacji, jednoskładnikowy produkt 
• szybkoschnący 

 
DANE TECHNICZNE 
 

WYGLĄD: bezbarwny 
ZUŻYCIE: 50 ml/m2 dla jednej warstwy, zależnie od 

porowatości podłoża 
GĘSTOŚĆ: 0,80 ± 0,05 g/cm3 
CZAS DO PONOWNEGO GRUNTOWANIA: 2h (+25°C) 
CZAS PO JAKIM MOŻNA NAŁOŻYĆ 
WARSTWĘ NAWIERZCHNIOWĄ: 

4h (+25°C) 

CZAS SCHNIĘCIA: 15-20 minut (+25°C) 
 
INSTRUKCJA STOSOWANIA 
Przygotowanie podłoża: podłoże musi być czyste, suche, bez pyłu, substancji oleistych, pleśni, luźnych 
starych powłok. 
Aplikacja: aplikacja miękką szmatką, nasączoną Neosilem® Bond. Bardzo ważne jest, aby nałożyć produkt 
równomiernie na całej powierzchni, nie pomijając żadnego miejsca. Po 4h aplikować docelową farbę 
wykończeniową. 
 
CZYSZCZENIE NARZĘDZI: rozcieńczalnik Neotex 1021 natychmiast po aplikacji 
 
MAGAZYNOWANIE: Produkt można składować przez 12 miesiący, w oryginalnym, nie otwieranym 
opakowaniu, zabezpieczonym przed promieniami słonecznym i mrozem, w suchym pomieszczeniu. 
 
OPAKOWANIA 1 litr 
 

Przed przystąpieniem do malowania produkt powinien mieć temperaturę pokojową. Podany w karcie technicznej 
czas schnięcia i czas do nałożenia kolejnej warstwy dotyczą podanej temperatury otoczenia i podłoża. Niższe 
temperatury wydłużają czas, a wyższe go skracają. Nie należy aplikować produktów w niższych lub wyższych 
temperaturach niż dopuszczalne! 

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania skontaktuj się z nami przed przystąpieniem do malowania. 

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza nasza kontrolą, firma 
TrokenTech Sp. z o.o. nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą 
wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma TrokenTech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo 
modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. 
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