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KARTA TECHNICZNA

 
PRODUKTU

 
                                                                        

AQUAGRUNT KONCENTRAT        

Wzmacnia pod o e

  

                                        akrylowy bezbarwny grunt do cian 

                                                             

Zakres stosowania:  
Aquagrunt Koncentrat przeznaczony jest do gruntowania pod o y 
wykonanych z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, 
gipsowych, betonu, gazobetonu, p yt kartonowo-gipsowych, p yt 
gipsowych i innych pod o y mineralnych w celu ich wzmocnienia i 
wyrównania ch onno ci.

 

G ówne cechy:   

 

poprawia wydajno  farb nawierzchniowych  

 

wnika w g b pod o a

  

wyrównuje ch onno pod o a 

  

wzmacnia pod o e 

  

ekologiczny 

 

do wn trz i na zewn trz 

  

z 1 litra koncentratu - 5 litrów gruntu!   

Kolor  bezbarwny   

Wygl d pow oki

    

matowa 

Czas wyp ywu (lepko umowna), 20 2 C 10÷12 

kubek wyp ywowy 4mm, [s]  

G sto , 20 0,5 C, [g/cm3]   1,000 ÷1,050  

Zawarto cz ci sta ych, [%wag]

  

25,0 ÷ 28,0  
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Ilo warstw

    
1 

Czas schni cia pow oki, 23 2 C, [h]  5 

Nanoszenie farby nawierzchniowej, [h] po 5 

Sposób nanoszenia                                     p dzel, wa ek , natrysk 

Wydajno przy jednej warstwie

  

Do 10 m2 z 1 litra wyrobu (wn trza),

   

do 6 m2 z 1 litra wyrobu (fasady)   

rozcie czonego koncentratu

 

przy 

jednokrotnym nanoszeniu w zale no ci 

od ch onno ci i chropowato ci pod o a

  

Rozcie czalnik                                   woda   

Sposób u ycia

 

1.Przygotowanie pod o a

  

Powierzchnia przeznaczona do gruntowania powinna by czysta, sucha, zwarta, 
odpylona, bez sp ka , dobrze zwi zana z pod o em. 

  

Usu wszystkie uszcz ce si pow oki a do ods oni cia w a ciwego pod o a.

   

Ubytki i sp kania pod o a nale y uzupe ni zapraw cementowo-wapienn lub 
szpachl . 

  

Ceg y, gazobetony, p yty kartonowo-gipsowe mo na gruntowa bezpo rednio po 
ich po o eniu, natomiast gips i tynki gipsowe po 2 tygodniach od na o enia.

  

2. Gruntowanie  

 

Przed u yciem wyrób dok adnie wymieszaj.

  

Rozcie cz wod w stosunku 1:4.

  

Czyste, suche pod o e gruntowa przy pomocy p dzla lub wa ka do ca kowitego 
nasycenia powierzchni. Nanosi tak, aby na powierzchni nie powsta a b yszcz ca 
warstwa. 

 

W przypadku pod o y silnie ch on cych wod zaleca si dwukrotne gruntowanie 
wyrobem rozcie czonym wod w stosunku 1:8 metod mokro na mokro.

  

Gruntuj w temperaturze +5 do + 30° C i wilgotno ci poni ej 80%.

  

Po wyschni ciu warstwy gruntuj cej mo esz przyst pi do nak adania tynków, 
wyrównuj cych mas szpachlowych lub farb.

  

Po zako czeniu malowania narz dzia

 

umyj wod . 

  

3. Dodatkowe informacje 

 

Produkt wodorozcie czalny, nieodporny na mróz. Przechowywa w temp. 
powy ej 0°C. 

  

4. Wskazówki BHP i PPO
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Chroni przed dzie mi. 

 
W razie po kni cia niezw oczne zasi gnij porady lekarza 

 
poka opakowanie lub 

etykiet .

  
Nie wdycha rozpylonej cieczy. 

 

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowa odpowiednie indywidualne 
rodki ochrony dróg oddechowych.

  

W czasie prac malarskich i po ich zako czeniu pomieszczenia przed 
u ytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

  

Stosowa si do zalece podanych na opakowaniu.

  

Szczegó owe informacje zamieszczone s w Karcie Charakterystyki.

 

Norma:   ZN-PPGDP-177 

Atesty:     Posiada Atest Higieniczny PZH  

Spe nia wymagania normy PN-C-81906 

PKWiU:    20.30.11.0 

Data wa no ci:                

 

36 miesi cy od daty produkcji 

  

Znak termometru  00C ÷ +300C      

Limit zawarto ci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu: (kat. A/g/FW): 
50 g/l (2007 r.) 30g/l (2010). Produkt zawiera max. 30g/l.   

Opakowanie handlowe: 1,0L 
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