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Grunt HKD

Właściwości i zastosowanie
Grunt HDK na bazie dyspersji żywicy akrylowej, dodatków uszlachetniających i 
wypełniaczy mineralnych przeznaczony jest do ostatecznego przygotowania podłoża 
wykonanego z betonu, oraz powierzchni wykonanych z  innych tego typu materiałów 
ceramicznych  przed nanoszeniem hydroizolacji. Poprawia przyczepność, ułatwia 
nakładanie i ogranicza chłonność podłoża. Jest wodoodporny i mrozoodporny. 

Dane techniczne:

Gęstość objętościowa 1,4 ±10%

Zawartość substancji nielotnych 60 ±5%

Odporność powłoki na odrywanie od 
podłoża

2

Czas wysychania całkowitego 24 godziny

pH 8-9

Przygotowanie podłoża
Podłoże przeznaczone  musi być stabilne, czyste, suche i odtłuszczone,
oczyszczone z pyłu i luźno z nim związanych elementów. Ubytki i pęknięcia w 
podłożu uzupełnić zaprawami wyrównującymi. 
Przygotowanie produktu: Grunt HKD  jest gotową do użycia jednorodną masą. Nie
wolno jej łączyć z innymi materiałami i rozcieńczać. Po otwarciu opakowania jego 
zawartość przemieszać mieszarką wolnoobrotową w celu ujednolicenia masy.
Sposób nanoszenia:  masę nakładać pędzlem, wałkiem .
Warunki aplikacji: wszystkie powierzchnie  muszą być suche, temperatura 
powietrza nie może być niższa niż +5oC.
Sposób użycia: na  przygotowane podłoże nanieść jedną warstwę  farby 
gruntującej.
Po skończonej aplikacji narzędzia umyć bezzwłocznie w wodzie.
Zużycie:   0,2-0,3 kg/ m² .
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. 
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Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie klienta.
Ochrona środowiska: Pozostałości po masie nie wylewać do kanalizacji. Należy je 
przekazać firmom specjalistycznym posiadającym odpowiednie zezwolenia, w celu 
utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku.
Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu: (kat. A/a/FW): 
30 g/l (2010). Produkt zawiera max. 30 g/l.
Składowanie oraz transport: Wyrób powinien być transportowany i magazynowany 
w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. 
Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5 oC do +25 oC.
Chronić grunt przed mrozem.
Opakowania   5,0 l; 10,0; 20,0 l.
Okres przydatności do użycia: 18 miesięcy od daty produkcji.


