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PRZEZNACZENIE 
Do gruntowania podłoża pod tynki i dekoracje ścienne. Dzięki 
specjalnie dobranym składnikom umożliwia lub poprawia 
przyczepność oraz wyrównuje chłonność podłoży. 
Miejsce stosowania: ściany i sufi ty wewnątrz budynków.
Rodzaje podłoża: tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drew-
nopodobne oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniej-
szym oczyszczeniu i przygotowaniu.

WŁAŚCIWOŚCI 
Zawiera kruszywo (tworzy powierzchnię chropowatą); zwiększa 
przyczepność (silnie przylega do podłoża oraz do nakładanych 
tynków); redukuje chłonność i wzmacnia podłoże; ułatwia 
nakładanie i fakturowanie; wyrównuje kolorystykę podłoża.

NAKŁADANIE 
Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być: dostatecznie nośne, wysezo-now-
ane, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność 
produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, 
resztek farb i innych.

Przygotowanie produktu:
Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy 
należy całość dokładnie wymieszać w celu ujednolicenia kon-
systencji.

Nakładanie: 
Nanosić na podłoże jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako 
równomierną warstwę.

WYDAJNOŚĆ
Średnio zużywa się  0,1 kg/m² na 1 warstwę (1 kg produktu 
daje ok. 7 m2). Wydajność zależy od struktury i chłonności 
podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego 
efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy, od ilości 
warstw, od wybranej metody aplikacyjnej.

DANE TECHNICZNE

GRUNT SCZEPNY
dyspersyjny preparat do gruntowania ścian 

i podłoży pod tynki i farby strukturalne

Gęstość: ok. 1,2 g/cm³
Temperatura stosowania: od +5 oC do +30 oC
Przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności 
czas schnięcia wydłuża się
Ilość warstw: 1
Czas schnięcia: 4 - 6 h
Suchość dotykowa: 2 h
Wyrób zgodny z normą: PN-C-81753:2002 rodzaj B
Wymagania techniczne: produkt posiada Atest Higien-
iczny PZH
Ważność: 24 miesiące

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE
Użyte narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu 
prac. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu 
i skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą 
ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią 
odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę 
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza 
- pokazać opakowanie lub etykietkę. Postępować zgodnie 
z Kartą Charakterystyki.

Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakow-
aniach, w warunkach suchych. Chronić przed przegrzaniem 
i przemrożeniem.  

OPAKOWANIA
Pojemniki plastikowe 1 kg, 3 kg
Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyc-
zne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykony-
wania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 
Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie 
tracą ważność.
Data aktualizacji: 2016-10-17

Zeskanuj kod i dowiedz 
się więcej o param-

etrach technicznych, 
korzyściach lub pro-

mocjach.


