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TAGOCON-G
 Preparat gruntujący pod silikonowe farby elewacyjne.

Właściwości:
• wzmacnia podłoże oraz
    zmniejsza jego nasiąkliwość
• dyfuzyjny
• hydrofobizujący
• bezrozpuszczalnikowy

Zastosowanie:
TAGOCON-G służy do gruntowania chłonnych i 
lekko sypkich podłoży pod wymalowania z farb 
silikonowych.
Zadaniem preparatu jest zmniejszenie nasiąkliwo-
ści, wzmocnienie oraz nadanie podłozu cech hydro-
fobowych. Przeznaczony jest do stosowania
na materiały gipsowe, tynki mineralne, beton, cegły.
Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz
obiektów budowlanych. Preparat nie zawiera roz-
puszczalników.

Dane techniczne:
Kolor:     o mlecznym zabarwieniu
Baza:     wodna, dyspersja tworzyw 
                          sztucznych
Temperatura
stosowania:    temperatura powietrza i podłoża 
    od + 5°C do 25°C 
    (także w czasie schnięcia)
Czas schnięcia:  ok. 12 godz. w temperaturze   
    +20oC i względnej wilgotności  
    powietrza 55%. Niska temperatura
    oraz podwyższona wilgotność  
     wydłuża czas wysychania.
Zużycie:    ok. 0,2l/ m2(dokładane zużycie  
    ustalić przez wykonanie próby)
Opakowanie:    pojemniki plastikowe 10 i 5 l

Czyszczenie narzędzi: 
narzędzia bezpośrednio po użyciu należy 
dokładnie umyć wodą.

Podłoże:
Podłoże musi być suche, czyste i wolne od substan-
cji uniemożliwiających wynikanie preparatu.

Sposób nakładania:
pędzlem, wałkiem lub poprzez natrysk.
W przypadku podłoży o podwyższonej chłonności 
nanosić dwukrotnie tzw. metodą "mokre na mokre". 
Aplikacja warstw następnych możliwa jest po całko-
witym wyschnięciu preparatu (ok. 12 godz.).

Składowanie:  
12 miesięcy w oryginalnym  zamkniętym opakowa-
niu w pomieszczeniu chronionym przed mrozem. 
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Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla specjalnych wymagań wykraczających poza ramy opisanego wyżej zastosowania, 
których nie obejmuje niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji własną fachową służbę doradczą. Wiążące prawnie są jedynie pisemne potwierdzenia. Opis techniczny nie zwalnia 
Wykonawcy z dołożenia starań podczas stosowania produktu. W sytuacjach wątpliwych należy wykonać powierzchnię wzorcową. Z chwilą wydania przez nas nowej instrukcji technicznej niniejsza traci 
swą ważność.                                               (03/2011)


