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MOORWOOD 

          Grund Abraziv pentru Lemn – Pe Baza de Apa 

Pentru Interior 

    092 
Grund abraziv pentru  lemn, bazat pe apa, cu uscare rapida, 

contine rasini speciale care inlocuiesc sistemul traditional alcatuit 

din doi solventi . Este recomandat in special pentru pregatirea 

pieselor de mobilier sau a altor suprafete din lemn care vor f i mai 

apoi finisate cu  422/423 Lac Acrilic Poliuretanic. Are un miros 

slab si este usor de aplicat. Asigura o buna patrundere a lemnului. 
 

Caracteristici 

 Miros slab. 
 Se aplica in conditii de sanatate maxima. 
 Se aplica usor, uscare rapida. 
 Asigura o buna acoperire a porilor lemnului. 

Culori : Opac. Pentru a obtine culori poate fi pigmentat cu ajutorul 
Paletarului Benjamin  Moore Woodstain. 
Toxicitate: Nu contine plumb sau mecur 
Nivel de stralucire: 0-5 la 60 de grade din unghi vizual. 

MAT LUCIOS 

   I 
0  5 100 

Ghid de Performante: 

Rezistenta la conditii atmosferice Rezistenta la abraziune 
Nu se aplica. Nu se aplica. 
Rezistenta la caldura Rezistenta la solventi 
Nu se aplica. Nu se aplica. 
Rezistenta la apa 
Nu se aplica. 
 

VOC (Compusi Organici Volatili): 092 Moorwood Grund Abraziv pentru Lemn pe Baza de Apa: face parte din categoria A/f WB  
(Baituri pentru interior / exterior). Limita UE: 130g/l (2010). 
 

Suprafata de acoperire Volum Solid Grosimea peliculei umede Grosimea peliculei uscate 
10 - 12 m²/L/ in functie de                  32%                                     Minima                                   Minima 

         porozitatea lemnului 
Timpul de uscare la 20°C Flexibilitate Diluare Aplicare 
30 minute la atingere        6mm                                    Nu se dilueaza                             pensula, rola, prin pulverizare 
2-3 ore pentru al doilea strat 
Pregatirea Suprafetei: 
Suprafetele trebuie sa fie curate, uscate si fara murdarie, ulei sau grasime. Stratul de lac vechi, sau slab aderent trebuie indepartat complet 
aplicandu-se grundul pe suprafata noua de lemn. In cazul lemnului tropical spalati cu nitrodiluant pentru a fi indepartate rasinile car e s-au format de-a 

lungul timpului. Daca exista mucegai, acesta trebuie indepartat prin frecare cu peria folosindu-se un produs special impotriva mucegaiului, 
respectandu-se instructiunile si precautiile de pe eticheta acestuia. 

Aplicare: 
Agitati bine inainte si in timpul folosirii. Aplicati 1-2 straturi, folosind peria, trafaletul sau prin pulverizare. Frecati usor intre cele doua aplicari cu un 
smirghel fin. Incheiati prin aplicarea a 2 straturi de lac acrilic poliuretanic 422/423. Nu aplicati la temperaturi sub 10º C. Timpul de uscare este mai 
lung in conditii de frig / umezeala. 
Observatie: 
Poate sa apara un luciu neregulat pe pelicula de grund daca aplicarea se face in conditii de umiditate ridic ata, dar aceasta dispare in timp. 

Curatare: Curatati echipamentul cu apa calda si sapun. 
 
Precautii: 
Sanatate si Siguranta:

 
-Contactul cu pielea: Spălaţi foarte bine pielea cu apă şi săpun.• 

-Contactul cu ochii: Clătiţi imediat cu apă. Consultaţi medicul. • Dacă aţi înghiţit: Contactaţi medicul fără întârziere. 

-Nu lăsaţi la îndemâna copiilor.• A se proteja de îngheţ.. 

Ambalare si Depozitare 
Dimensiuni :0,75 litri, 2,25 litri. Punct de inflamabilitate: nu are Depozitare: nepericulos, fara cerinte speciale. 
 
 
 

   

  

  
 
 

                                     www.benjaminmoore.ro 


