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050 
DYSPERSYJNY ŚRODEK GRUNTUJĄCY  

OPIS PRODUKTU 
 
Rozcieńczany z wodą dyspersyjny środek gruntujący przeznaczony do gruntowania chłonnych cementowych jastrychów przed 
wylewaniem mas szpachlowych i klejeniem przy montażu wykładzin podłogowych. Rozcieńczany z wodą w stosunku 1:4-5 w zależności 
od stanu podłoża.  
 

Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Do stosowania wewnątrz budynków.  
 

Certyfikowany wg EMICODE EC1. GISCODE D1. 
     

WŁAŚCIWOŚCI 
  
• rozcieńczany z woda koncentrat  
• gruntowanie chłonnych jastrychów cementowych 
• bardzo niska emisyjność EC1 

• wydajny, możliwość nakłdania wałkiem lub w metoda natryskową 
• wiąże resztki kurzu 
• reguluje chłonność podłoża 
• można stosować na na trwale suchych, ogrzewanych podłogowo 

jastrychach cementowych  

DANE TECHNICZNE 
 

Baza surowcowa  dyspersja poliakrylowa 

Kolor  biały 

Masa właściwa   ok. 1,08 g/cm³ 

Konsystencja  o małej lepkości 

Czyszczenie świezych 
zabrudzeń 

 woda 

Warunki stosowania  min. 15 °C temperatura podłoża, min. 18 ° temperatura materiału i pomieszczenia,  

35-75% wilgotność względna powietrza-zalecana <65% 

Sposób nakładania  wałek, szczotka, metodą natryskową (rozpylanie) 

Żużycie  ok. 40 g/m² przy rozcieńczeniu z wodą 1 : 4    

podwyższona chłonność podłoża może prowadzić do zwiększonego zużycia 

Czas schnięcia(podjęcie 
dalszych prac)  

 ok. 30 minut 

Data ważności  ok. 15 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, napoczęte szybko zużyć   

Magazynowanie  w suchych, chłodnych warunkach, szczelnie zamknięte opakowania w temp. 5-30 °C 

Oporność na przemrożenia  nieodporny 
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Oznaczenie wg GHS (BHP)  Nie dotyczy 

Środowisko-BHP  GISCODE:  

EMICODE:  

DGNB: 

LEED: 

D1 

EC 1 

VOC 0 %, pozion jakości: 4 

VOC 0 g/l 

  Zawiera 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Może wywoływać reakcje alergiczne. 

PODŁOŻE 

Podłoże musi być zgodne z krajowymi normami, stabilne, odporne na nacisk i pękanie, suche, bez pęknięć i rys, nie zatłuszczone, nie 
zakurzone. Warstwy osłabiające przyczepność gruntu do podłoża należy mechanicznie usunąć. 
W przypadku stwierdzenia wad podłoża należy je zgłosić w formie pisemnej. 

SPOSÓB UŻYCIA 
 
Dokładnie wymieszać przed użyciem.  
Rozcieńczyć w odpowiednich proporcjach - uzależnionych od chłonności i stanu podłoża - z odpowiednią ilością czystej wody w stosunku 
1:4 lub 1:5 i dokładnie wymieszać. Nanosić równomiernie cienką warstwę przy pomocy odpowiednich narzędzi. Unikać powstawania 
kałuż.  
W przypadku sosowania jako gruntowanie między warstwami nakładanej masy szpachlowej, należy środek rozcieńczyć stosunku 1:7i  
Wcześniej wylana masa szpachlowa musi być całkowicie przeschnięta. 
Środek gruntujący można także nanosić na podłoże rozpylając odpowiednim przyrządem. 
Czas schnięcia (z reguły ok. 30 minut) jest uzależniony od warunków klimatycznych panujących w pomieszczeniu, temperatury, 
wilgotności względnej powietrza i masy szpachlowej przewidzianej do szpachlowania. 
Przed przystąpieniem do dalszych prac zagruntowana powierzchnia musi być całkowicie sucha. Dopiero wtedy możemy przystąpić do 
dalszych prac montażowych.  

UWAGI 
 
Przestrzegać aktualnych kart technicznych oraz bezpieczeństwa produktu oraz producentów wszystkich stosowanych materiałów ! 
Zwracać uwagę na wylanie odpowiednio grubej warstwy masy szpachlowej pod montowane wykładziny podłogowe. 
Nie stosować na niechłonnych podłożach! 

OPAKOWANIA 
 
10 kg netto opakowanie jednorazowe (60 szt./paleta) 

INFORMACJE DODATKOWE 
 
Inne stosowanie niż podane w niniejszej karcie technicznej wymaga  każdorazowo naszej zgody. W innym przypadku nie ponosimy 
odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie. Należy przestrzegać zasad i reguł fachu.  Zakładamy znajomość oraz stosowanie przez 
wykonawców obowiązujących w danym kraju przepisów i norm. Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i 
praktycznych. Producent gwarantuje jakość produktu, jednak ze względu na różnorodność materiałów, sposobów użycia i warunków 
otoczenia, na które nie mamy żadnego wpływu, nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku stosowania lub przechowywania produktu 
niezgodnie z niniejszą instrukcją. Zalecamy przeprowadzenie prób we własnym zakresie. Należy posiadać aktualne karty techniczne oraz 
bezpieczeństwa produktu. Proszę zapoznać się z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Chronić przed dziećmi ! Zapewnić w trakcie 
prac oraz schnięcia odpowiednie wietrzenie pomieszczenia unikając powstawania przeciągów. Unikać w trakcie prac spożywania jedzenia, 
picia oraz palenia. Przy zetknięciu z oczami lub skórą natychmiast dokładnie przemyć czystą wodą. Zapobiegać przedostaniu sie do 
kanalizacji, wód gruntowych czy zbiorników wodnych. Czyszczenie narzędzi przeprowadzić natychmiast po użyciu za pomocą wody i 
mydła. Tylko całkowicie puste opakowania oddawać do utylizacji. Utwardzone(wyschnięte) resztki produktu mogą być traktowane jako 
odpad domowy. Podane wartości należy postrzegać jako dane, uzyskane w warunkach laboratoryjnych, dlatego należy je traktować jako 
dane orientacyjne, ze względu na możliwość występowania różnorodnych warunków na budowie Wraz z ukazaniem niniejszej instrukcji 
technicznej tracą ważność wszystkie wcześniej opublikowane. Przestrzegać aktualnych kart technicznych i bezpieczeństwa produktu! 
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