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ŚRODEK GRUNTUJĄCY

ZASTOSOWANIE
ŚRODEK GRUNTUJĄCY SG jest ekologiczną emulsją gruntującą, przeznaczoną do
gruntowania podłoży betonowych, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowo -kartonowych,
gipsowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo -wapiennych. Środek SG może być
stosowany na stare i nowe podłoża pod farby, tynki, tapety, jastrychy, płytki ceramiczne,
wyprawy akrylowe i mineralne, szpachlówki i kleje. Zastosowane modyfikatory
przyczepności umożliwiają jego nakładanie na trudne podłoża np. gładzie gipsowe.
WŁAŚCIWOŚCI
ŚRODEK GRUNTUJĄCY SG jest emulsją gruntującą do stosowania na ścianach, podłogach i
sufitach wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń. Zmniejsza chłonność oraz chroni podłoża przed
szkodliwym działaniem wilgoci. Przy tynkowaniu i szpachlowaniu poprawia równomier ność i
szybkość wiązania. Po wyschnięciu jest bezbarwna i paroprzepuszczalna.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Wszystkie podłoża powinny być właściwie wysezonowane, oczyszczone z kurzu, tłuszczów,
smarów, środków antyadhezyjnych oraz mieć odpowiednią nośność. Zabrud zenia i warstwy
o słabej przyczepności należy usunąć i uzupełnić odpowiednim materiałem, np. zaprawą
tynkarską ZT lub zaprawą wyrównującą ZW.
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU
Przed użyciem należy kilkakrotnie wstrząsnąć zawartością opakowania. ŚRODEK GRUNTUJĄCY SG
produkowany jest jako emulsja gotowa do bezpośredniego użycia.
SPOSÓB UŻYCIA
SG jest preparatem gotowym do użycia. Nanosi się go na ścianę przy pomocy pędzla, wałka
lub natryskowo. Środek ten należy przed użyciem wymieszać w celu ujednolicenia
konsystencji. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w temperaturze poniżej +5°C oraz
wyższej niż +25°C, w czasie opadów atmosferycznych, podczas si lnego wiatru i przy dużym
nasłonecznieniu elewacji, bez specjalnych osłon ograniczających działanie czynników
atmosferycznych. Na podłożach wykazujących zwiększoną chłonność wskazane jest
nałożenie 2 warstw, których nakładanie powinno być wykonane w odstęp ach 3-4 godzin.
Użytkowanie powierzchni należy rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godzinach od nałożenia
preparatu.
DANE TECHNICZNE
Gęstość objętościowa: ok. 1,02 g/cm3
pH: ok. 7
DANE WYKONAWCZE
Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od +5 °C do +25 °C
Czas wysychania powłoki: ok. 2-4 godziny
Możliwość nanoszenia powłok malarskich lub zapraw: po ok. 24 godzinach od naniesienia środka
gruntującego
Kolor: po wyschnięciu – bezbarwny
ZUŻYCIE
Zużycie wynosi ok. 0,05-0,2 kg na 1m 2 (w zależności od chłonności i chropowatości podłoża)
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OPAKOWANIA
Produkt pakowany jest w wiaderka 5 l, a dostarczany w paletach po 120 sztuk.
PRZECHOWYWANIE
Preparat gruntujący należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w
miejscach chłodnych (nienasłonecznionych), zabezpieczonych przed działaniem mrozu, nie
dłużej niż 12 miesięcy.
UWAGA
Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami,
przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skó rą,
zmyć ją wodą. Zaleca się używanie rękawic i odzieży ochronnej.
DOKUMENT ODNIESIENIA
-
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