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Grunt G-P

Zastosowanie:
GRUNT G-P przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania nasiąkliwych, 
nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, wykonanych z betonu, gipsu, płyt 
gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych,  
oraz powierzchni wykonanych z cegieł, gazobetonu  i innych tego typu materiałów 
ceramicznych.  Jest profesjonalnym środkiem do przygotowania podłoża przed 
wykonaniem okładzin ceramicznych czy mineralnych, tynku, posadzki, podkładu 
podłogowego, gładzi szpachlowej, tapet, itp. Nadaje się także do gruntowania 
materiałów drewnopochodnych. Może służyć również do wykonania powierzchniowej
warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia odporność wylewki na pylenie i ułatwia 
jej czyszczenie. Podłoża gipsowe przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi 
należy gruntować, stosując się do zaleceń producenta farby. Grunt można używać na
suchym podłożu, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Właściwości:
GRUNT G-P produkowany jest jako gotowy do użycia preparat wodny oparty na 
drobno cząsteczkowej dyspersji  żywic syntetycznych. Posiada dużą zdolności 
penetracji, wnika silnie w głąb podłoża, powodując jego wzmocnienie i 
ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej powierzchni. Reguluje proces 
chłonności podłoża i zapobiega odciąganiu nadmiernej ilości wody z wykonywanych 
na nim warstw, np. gładzi szpachlowych, zapraw klejących do płytek, wylewek itp. 
Dzięki temu poprawia warunki wiązania zapraw i przyczynia się do osiągnięcia przez 
nie zakładanych parametrów technicznych, w tym przyczepności. 
Poprawnie zagruntowane podłoże daje powierzchnię matową i przepuszczalną parę 
wodną. 
Zastosowany do gruntowania podłoża przed położeniem tapet ułatwia ich późniejsze 
odrywanie. Charakteryzuje się szybkim procesem wysychania. 
UWAGA! Preparat zmniejsza nasiąkliwość podłoża, nałożony w nadmiernej ilości 
może spowodować utrudnione utwardzanie klejów wysychających przez 
odprowadzenie wody do podłoża - w przypadkach wątpliwych zaleca się wykonać 
próbne klejenie
Dane techniczne:

Gęstość objętościowa 1,0 ±10%

Zawartość substancji nielotnych 6±5%

pH 7,5-8

Czas wysychania całkowitego 12 godzin
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Sposób użycia:
Podłoże przeznaczone do gruntowania powinno być suche, wolne od kurzu i tłustych 
plam. Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed 
zastosowaniem gruntu usunąć. Przed użyciem grunt dokładnie wymieszać. Podłoża 
szczególnie chłonne można gruntować powtórnie - drugą warstwę nanosić na 
jeszcze wilgotną warstwę poprzednią. Grunt nakładać jednorazowo bez 
rozcieńczania wałkiem lub pędzlem. 
Podłoża gruntować w  temperaturze powyżej +5oC

Wydajność:
W praktyce zużycie zależne jest od stopnia chłonności podłoża. Średnia wydajność
wynosi 5- 20 m2/litr  w jednej warstwie.
Przechowywanie i transport:
Impregnat  należy  przewozić  i  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych
opakowaniach,  w  suchych  warunkach,  w  temperaturze  dodatniej.  Chronić  przed
przegrzaniem. 

Wyrób spełnia wymagania PN-C-81906:2003. 
Wskazówki BHP i ppoż.: Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą  wiedzą 
techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. 
W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady 
lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej. Szczegółowe 
informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska są dostępne w 
Karcie Charakterystyki produktu. 
Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie klienta. 
Ochrona środowiska: Pozostałości po gruncie nie usuwać do kanalizacji. Należy je 
przekazać firmom specjalistycznym posiadającym odpowiednie zezwolenia, w celu 
utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku. 
Okres  przydatności  do  użycia: 18  miesięcy  od  daty  produkcji  przy  oryginalnie
zamkniętym opakowaniu.
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