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Charakterystyka:

Grunt uniwersalny jest głęboko penetrującym preparatem na bazie 

żywicy akrylowej. Pozwala zmniejszyć nasiąkliwość podłoży 

budowlanych poprzez wzmocnienie warstwy zewnętrznej 

gruntowanego materiału od kilku do kilkunastu milimetrów w głąb. 

Nadaje się do zastosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 

budynku w temperaturach +5°C do +30°C. Film powstający po 

wyschnięciu jest bezbarwny i paroprzepuszczalny.

Zastosowanie:

Grunt uniwersalny C05 to preparat zwiększający przyczepność 

podłoża - dzięki czemu uzyskuje się lepszy efekt przy późniejszych 

pracach malarskich, tynkarskich, glazurniczych. Ujednoliceniu ulega 

chłonność podłoża co pozwala unikać plam i przebarwień. Preparat 

zalecany jest do gruntowania takich podłoży jak: beton, tynki ceme-

ntowe i cementowo-wapienne, beton komórkowy, podłoża gipsowe

i gazobetonowe, nie impregnowane płyty gipsowo-kartonowe.

Może być stosowany na zewnątrz i wewnątrz budynków min. Przed 

mocowaniem płytek ceramicznych, szpachlowaniem, malowaniem 

tapetowaniem czy mocowaniem płyt izolacji termicznej.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być suche, wolne od substancji które zmniejszają 

przyczepność takich jak: tłuszcze, zabrudzenia itp. Zaleca się 

usunięcie luźnych fragmentów: piasku, gipsu itp. Dotyczy to również 

istniejących farb klejowych, które należy zeskrobać i zmyć wodą.

Podłoża gipsowe oraz powłoki malarskie przeszlifować grubym 

papierem  ściernym, oczyścić i odkurzyć. Ubytki uzupełnić masą 

gipsową lub zaprawą cementową.

Wykonanie/Sposób użycia:
Bezpośrednio przed zastosowaniem należy wstrząsnąć lub dobrze 
wymieszać zawartość opakowania. Nakładać pędzlem, wałkiem
lub pistoletem malarskim. Czas schnięcia na podłożu nie powinien 
przekraczać 2 godzin w warunkach pokojowych.
Jeśli po wyschnięciu preparatu podłoże jest nadal chłonne
to czynność gruntowania należy powtórzyć.
Narzędzia i świeże zachlapania należy przemyć wodą.

Uwaga
Prace należy wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża 
+5°C do +30°C oraz wilgotności powietrza poniżej 80%.
Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +20°C oraz wilgotności 
względnej powietrza 60%. W innych warunkach należy uwzględnić 
szybsze lub wolniejsze schnięcie preparatu. Chronić przed dostępem 
dzieci. Unikać narzędzi i wody zanieczyszczonej rdzą. Zabrudzenia 
zmyć wodą, najlepiej bezpośrednio po zakończeniu pracy.
Chronić skórę i oczy, w przypadku podrażnienia płukać wodą,
a następnie skontaktować się z lekarzem.

Zalecenia
Karta techniczna określa zakres stosowania preparatu i zalecany 
sposób prowadzenia prac, ale nie może zastąpić zawodowego 
przygotowania wykonawcy.
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zasadami BHP.
Producent preparatu nie ma wpływu na warunki i sposób jego 
użycia. 
 
Przechowywanie
Do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu
w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach.
Chronić przed mrozem.
Transport i magazynowanie: temperatura pow. +5°C.

Opakowania:
Kanistry plastikowe 1L, 5L, 10L

Dane techniczne:

Sposób nanoszenia preparatu

Wydajność: 

Rozcieńczalnik:

Okres gwarancji:

Zużycie gruntu:

Pędzel, wałek, pistolet malarski

2Od 5 do 10 m  z jednego litra

Czysta woda wodociągowa

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu

20,1 - 0,2 l/m

Czas schnięcia: Do 2 godzin od nałożenia  (przy 20°C i 60%RH)
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Dokumentacja techniczna:
- karta charakterystyki 
- atest higieniczny PZH

Klasyfikacja bezpieczeństwa:
EUH 210 Karta charakterystyki  dostępna na żądanie.

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.

Oprócz podanych zaleceń prace wykonać należy zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby zastosowania.


