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Środek gruntujący pod tynki
strukturalne HARD

Zastosowanie:
Środek gruntujący pod tynki strukturalne Hard  przeznaczony jest do stosowania jako 
warstwa ułatwiająca nakładanie tynków cienkowarstwowych. Można go stosować na 
powierzchniach mineralnych (np. tynk cementowy, cementowo-wapienny), na płytach 
gipsowo-kartonowych, a także na podłożach gładkich, o bardzo niskiej chłonności (np. 
ściany i stropy betonowe, płyty OSB). stanowi też nieodłączny element bezspoinowych 
systemów ociepleń budynków.  
Charakterystyka: 
Jest to produkt ekologiczny bez zawartości rozpuszczalników organicznych. Stanowi 
wodną zawiesinę pigmentów i wypełniaczy w dyspersji akrylowej z dodatkiem środków 
pomocniczych. Charakteryzuje się odpornością na czynniki atmosferyczne, wzmacnia 
powierzchnię gruntowaną, eliminuje pylistość podłoża, zapewnia jednolity odcień barwy 
nawierzchniowej tynku. Drobne kruszywo znajdujące się w preparacie daje szorstką, 
trwałą powierzchnię zdecydowanie poprawiającą przyczepność nakładanych tynków. 
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 zagruntować Gruntem G-P Hard a następnie nanosić warstwę 
Środka gruntującego pod tynki strukturalne Hard. 
Podłoża gruntować w temperaturze powyżej +5oC
Sposób nanoszenia :
Środek nakładać pędzlem, wałkiem .
Wydajność:
W  praktyce  zużycie  zależne  jest  od  stopnia  chłonności  podłoża.  Średnia  wydajność
wynosi 5- 10 m2/litr  w jednej warstwie.
Przechowywanie i transport:
Środek  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.
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Okres  przydatności  do  użycia: 18  miesięcy  od  daty  produkcji  przy  oryginalnie
zamkniętym opakowaniu.


